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260. ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΕΣ, ΑΓΚΥΡΙΑ) 

261. ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ & ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ  

261.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Πεδίο Εφαρµογής  

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

- προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την κατασκευή πασσάλων 

- διάτρηση για την κατασκευή πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους έδαφος 

- σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

- συµπλήρωση του διατρήµατος µε κοκκώδες υλικό 

- διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων. 
β. Ορισµοί 

Ως φρεατοπάσσαλοι νοούνται οι έγχυτοι πάσσαλοι µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση από 0,80 m, οι οποίοι 
κατασκευάζονται µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού. Όπου αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή «έγ-
χυτοι πάσσαλοι» ή «πάσσαλοι», νοούνται αδιακρίτως και οι φρεατοπάσσαλοι. 
Ως λειτουργικοί πάσσαλοι νοούνται οι ενσωµατούµενοι στο έργο πάσσαλοι που επιτελούν ωφέλιµο έργο, 
αναλαµβάνοντας φορτία των κατασκευών. 
Ως µη λειτουργικοί πάσσαλοι νοούνται οι πάσσαλοι που κατασκευάζονται, προκειµένου να διενεργηθούν 
δοκιµαστικές φορτίσεις για έλεγχο των συνθηκών υπεδάφους. 

261.2 Υλικά 

261.2.1 Σκυρόδεµα Πασσάλων και Κεφαλόδεσµων - Γενικά 
α. Όλα τα υλικά κατασκευής του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε τα προδιαγεγραµµένα στο άρθρο «Άο-

πλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. 
β. Το τσιµέντο θα είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και κατάλληλης 

κατηγορίας αντοχής ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες ιδιότητες σκυροδέµατος για τα έργα της πα-
ρούσας προδιαγραφής. Ο τύπος και η κατηγορία αντοχής του θα προσδιορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος, βάσει αιτιολογηµένης πρότασης. 

γ. Τα αδρανή θα είναι σύµφωνα µε τα προδιαγεγραµµένα στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 
Ο µέγιστος κόκκος του µίγµατος που θα χρησιµοποιηθεί, τόσο για το σκυρόδεµα των πασσάλων όσο και 
για το σκυρόδεµα των κεφαλόδεσµων, δεν θα έχει µεγαλύτερη διάµετρο από Φ32 mm. Στην περίπτωση αυ-
τή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στρογγυλεµένα αδρανή (όχι θραυστά) που να τηρούν όµως τις 
υπόλοιπες ιδιότητες των αδρανών του άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα», βάσει αιτιολογηµέ-
νης πρότασης της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος. Τα αδρανή θα έρχονται σε τρία κλάσµατα (δύο για 
τα σκύρα και ένα για την άµµο). Το µίγµα των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ των πινάκων 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), στον οποίο παραπέµπει το άρθρο «Άοπλα και Ωπλι-
σµένα Σκυροδέµατα». 

δ. Το νερό θα προέρχεται από το δίκτυο πόσιµου ύδατος. Άλλως, ισχύουν τα αναφερόµενα στην προδιαγραφή 
του άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 

ε. Πρόσθετα, εφόσον απαιτούνται, προσδιορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ ‘97. 

στ. Σχετικά µε την αποθήκευση, δειγµατοληψία, ποιοτικό έλεγχο κτλ. χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής 
του σκυροδέµατος, των πασσάλων και των κεφαλόδεσµων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Άοπλα 
και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 
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ζ. Στην περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος, ισχύουν τα προδιαγεγραµµένα στο άρθρο «Άοπλα 
και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 

η. Όσον αφορά στην παραγωγή σκυροδέµατος ισχύει το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 

261.2.2 Σκυρόδεµα Πασσάλων 
α. Οι πάσσαλοι και οι φρεατοπάσσαλοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα κατηγορίας χαρακτηριστικής αντο-

χής τουλάχιστον 25 MPa (σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25), σύµφωνα µε το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα 
Σκυροδέµατα» και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το DIN 1045 (την τελευταία ισχύουσα έκδοση). 

β. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής δεν θα πρέπει να 
είναι µικρότερη από 400 kg/m3 σκυροδέµατος. Σε κάθε περίπτωση, η µέγιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 500 kg/m3 σκυροδέµατος. Σε περίπτωση βλαπτικού περιβάλλοντος, χρησι-
µοποιείται τσιµέντο ανθεκτικό σε θειικά (sulfate resisting cement). 

γ. Η κάθιση (slump) του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 100 mm, συνήθως της τάξης των 
200 mm έως 220 mm. 

δ. Kατά τη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος των πασσάλων (βλ. παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ '97), πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη ρευστότητα του µίγµατος, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εµφράξεις των σωλή-
νων σκυροδέτησης. Για την εξασφάλιση της απαιτούµενης κανονικής ρευστότητας κατά τη σκυροδέτηση 
των πασσάλων µε σωλήνες, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραλαβή και συσσώρευση των αδρανών 
στο εργοτάξιο µε δοκιµές κοσκινίσµατος για την εξακρίβωση της συµφωνίας της κοκκοµέτρησης των αδρα-
νών προς την προδιαγραφόµενη από τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος. 

ε. Στη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και καµπύλη ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέ-
µατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 7 και 28 µέρες (τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται κανονικά σύµ-
φωνα µε το DIN 1048), όπως επίσης και η καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο σύµφωνα µε την παράγραφο 
5.2.3 του ΚΤΣ '97. 

261.2.3 Σκυρόδεµα Κεφαλόδεσµων 
α. Οι κεφαλόδεσµοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής 15 MPa (150 

kg/cm2) ή 25 MPa (250 kg/cm2), σύµφωνα µε το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» και ανάλογα 
προς τα προδιαγραφόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 

β. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο, ανεξάρτητα από την κατηγορία αντοχής, θα πρέπει να τηρεί τα ελάχιστα και 
µέγιστα όρια κατά την ως άνω παράγραφο «Σκυρόδεµα Πασσάλων» του παρόντος. 

γ. Η κάθιση του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζεται ο 
κεφαλόδεσµος (πυκνότητα οπλισµού, σκυροδέτηση στο νερό κτλ) γενικά όµως το σκυρόδεµα πρέπει να 
ανήκει στην κατηγορία του «πλαστικού» και «ηµίρρευστου» σκυροδέµατος (µε κάθιση µεγαλύτερη από 3 
cm). 

δ. Για το σκυρόδεµα των κεφαλόδεσµων ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµα-
τα», ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία µελέτη σύνθεσης του 
σκυροδέµατος κατά την ως άνω παράγραφο «Σκυρόδεµα Πασσάλων». 

261.2.4 Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέµατος 
α. Σαν κριτήριο ποιοτικού ελέγχου για την αποδοχή του σκυροδέµατος των πασσάλων και των κεφαλόδεσµων 

ορίζεται η θλιπτική αντοχή σε κυβικά δοκίµια ακµής 15 cm κανονικά συντηρούµενα και δοκιµαζόµενα σε 
θλίψη σε ηλικία 28 ηµερών. 

β. Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος των πασσάλων ισχύει ο χωρισµός σε «παρτίδες σκυροδέ-
µατος», σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ ’97 (βλ. και άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα 
Σκυροδέµατα»). Ισχύουν επιπλέον και τα ακόλουθα εδάφια: 

- Μια παρτίδα σκυροδέµατος θεωρείται ότι αποτελούν το πολύ οι 10 πρώτοι πάσσαλοι του έργου (ισχύ-
ουν και τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 13 του ΚΤΣ’ 97), από την οποία θα λαµβάνονται δοκίµια 
για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών (βλ. και παραγράφους 13.3 και 
13.5 του ΚΤΣ ’97). Επιπλέον, από τα ίδια µίγµατα παρασκευής των παραπάνω δοκιµίων, παρασκευά-
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ζονται πρόσθετα δοκίµια, τα οποία συντηρούµενα κανονικά, ελέγχονται σε ηλικία 7 ηµερών. Στην πε-
ρίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα 
της καµπύλης ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος που έχει δοθεί από το εργοστάσιο παραγω-
γής. Στην περίπτωση χρήσης εργοταξιακού σκυροδέµατος, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αυτά της 
καµπύλης ανάπτυξης που έχει προκύψει από τους προκαταρκτικούς ελέγχους παραγωγής σκυροδέ-
µατος που αναφέρονται στην παράγραφο 13.5.1 του ΚΤΣ ‘97. Κατά κανόνα, δεν εφαρµόζεται η παρά-
γραφος 13.4 του ΚΤΣ ΄97 για «εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων», εκτός αν η Υπηρεσία δώσει 
σχετική έγγραφη εντολή, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στα λοιπά Συµβατικών τευχών. 

- Οι επόµενες παρτίδες σκυροδέµατος αποτελούνται από το πολύ 25 πασσάλους. Από αυτές θα λαµβά-
νονται κατά τις παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ ’97 δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά λαµβάνονται από νωπό σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». 

γ. Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος των κεφαλόδεσµων, ισχύουν τα ακόλουθα, σε συµπλή-
ρωση της παραγράφου 13 του ΚΤΣ ΄97: 

- Ο πρώτος κεφαλόδεσµος του έργου ανά κατηγορία αντοχής του σκυροδέµατος αποτελεί µία παρτίδα 
σκυροδέµατος, για την οποία ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στο ανωτέρω εδάφιο (β) της παρούσας, 
σχετικά µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και δοκιµές. 

- Οι επόµενες παρτίδες σκυροδέµατος των κεφαλόδεσµων αποτελούνται από το πολύ 3 κεφαλόδεσµους 
ανά κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος του έργου για τις οποίες ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στο α-
νωτέρω εδάφιο (β) της παρούσας, σχετικά µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και δοκιµές. 

δ. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών πασσάλων η σύνθεση του σκυροδέµατος µεταβάλλεται ή το σκυρόδεµα 
προέρχεται από διαφορετικές πηγές προέλευσης, θα πρέπει οι παραπάνω διαδικασίες χωρισµού και ελέγ-
χου παρτίδων σκυροδέµατος να γίνονται σαν να πρόκειται κάθε φορά για ένα νέο έργο.  

ε. Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των σκυροδεµάτων ισχύει το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµέ-
να Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

261.2.5 Σιδηρούς Οπλισµός  
α. Η ποιότητα των σιδηρών οπλισµών των πασσάλων θα είναι αυτή που περιγράφεται στα σχέδια και πάντως 

τουλάχιστον S 500. Οι ράβδοι κατά την επεξεργασία και τη σκυροδέτηση θα καθαρίζονται από την επιφα-
νειακή χαλαρή σκουριά. Όλες οι διασταυρούµενες ράβδοι πρέπει να δένονται µε σύρµα. Ο κλωβός του ο-
πλισµού κατασκευάζεται στο σύνολο του µήκους του. Η γεωµετρία του κλωβού που προδιαγράφεται στη 
µελέτη, θα επιτυγχάνεται και θα εξασφαλίζεται µε προσωρινά βοηθητικά υποστηρίγµατα απαραίτητα για το 
σχηµατισµό στερεού κλωβού. 

β. Για την ασφαλή τήρηση της επικάλυψης των οπλισµών των πασσάλων µε σκυρόδεµα και την εξασφάλιση 
της σωστής τοποθέτησης του διαµήκους οπλισµού πρέπει τουλάχιστον ανά διάστηµα το πολύ 2,5 m να δια-
τάσσονται στον οπλισµό δακτύλιοι (αποστάτες) 5 mm x 60 mm, οι οποίοι θα συγκολλούνται στους συνδετή-
ρες για τη διατήρηση των αποστάσεων. 

γ. Τα µήκη επικάλυψης των διαµήκων ράβδων των πασσάλων θα είναι σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό 
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ) ‘00. Οι συνδετήρες θα είναι σφιχτά τοποθετηµένοι γύρω από τις διαµή-
κεις ράβδους. Η απαιτούµενη κάλυψη του οπλισµού και η συµµετρική τοποθέτηση του κλωβού στην οπή θα 
επιτυγχάνεται µε ειδικά υποστηρίγµατα-αποστάτες (space blocks). Ηλεκτροσυγκόλληση οπλισµών επιτρέ-
πεται µόνο κατά το DIN 4049. 

δ. Όσον αφορά στους οπλισµούς των κεφαλόδεσµων, ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις των σιδηρών οπλισµών 
έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

261.2.6 ∆ιατρητικό Υγρό 
α. Για την εξασφάλιση / στήριξη των τοιχωµάτων του διατρήµατος / φρέατος, είναι δυνατόν, µετά από έγκριση 

της Υπηρεσίας, να χρησιµοποιηθεί ως διατρητικό υγρό αιώρηµα µπεντονίτη. 
β. Προµήθεια 
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Ο µπεντονίτης που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο, πριν την ανάµιξή του µε νερό, θα είναι σύµφωνος προς 
την προδιαγραφή DFCP 4 του Συνδέσµου Εταιρειών Πετρελαιοειδών Υλικών (Oil Companies Materials As-
sociation). Ο Ανάδοχος ζητά από τον προµηθευτή του υλικού το σχετικό πιστοποιητικό ποιότητας που να 
δείχνει τις ιδιότητες κάθε προσκοµιζόµενης ποσότητας µπεντονίτη στο εργοτάξιο. Τα παραπάνω πιστοποιη-
τικά ποιότητας θα κατατίθενται στην Υπηρεσία. Οι ιδιότητες που θα δίδονται από τον προµηθευτή του υλι-
κού είναι το εύρος διακύµανσης του φαινοµένου ιξώδους και το εύρος διακύµανσης της αντοχής πηκτώµα-
τος (gel) για σωµατίδια στο νερό. 

γ. Ανάµιξη: 
Ο µπεντονίτης αναµιγνύεται µε καθαρό νερό, ώστε να δηµιουργηθεί ένα αιώρηµα, το οποίο θα εξασφαλίζει 
την ευστάθεια του σκάµµατος του πασσάλου για την αναγκαία περίοδο σκυροδέτησης και την ολοκλήρωση 
της κατασκευής. Η θερµοκρασία του νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάµιξη του αιωρήµατος µπε-
ντονίτη και η θερµοκρασία του αιωρήµατος κατά τη χρήση του στο σκάµµα του πασσάλου, δεν θα πρέπει 
να είναι µικρότερη από 5°C. Στην περίπτωση συνάντησης αλµυρού ή χηµικώς επικίνδυνου υπόγειου νερού, 
λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις που προτείνονται από τον Ανάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε πε-
ρίπτωση το κατάλληλο αιώρηµα για την κατασκευή των πασσάλων. 

δ. ∆οκιµές 

- Η συχνότητα των δοκιµών του διατρητικού υγρού και η µέθοδος δειγµατοληψίας προτείνονται από τον 
Ανάδοχο στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Η συχνότητα µπορεί να µεταβάλλεται 
ανάλογα µε τη συνέπεια των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. 

- Οι δοκιµές ελέγχου θα διεξάγονται στο αιώρηµα µπεντονίτη µε τη χρήση καταλλήλων συσκευών. 

- Για λόγους ποιοτικού ελέγχου, η πυκνότητα του αιωρήµατος µπεντονίτη θα µετράται µία φορά την η-
µέρα. Η συσκευή µέτρησης θα πρέπει να έχει ρυθµισθεί, ώστε να µετρά µε ακρίβεια 0,005 g/cm3. 

- Επίσης θα διενεργούνται δοκιµές πυκνότητας, ιξώδους, διατµητικής αντοχής και τιµής ΡΗ στο αιώρηµα 
µπεντονίτη (διότι, κατά την πρόοδο σκυροδέτησης του πασσάλου, το ΡΗ του αιωρήµατος µπεντονίτη 
που βρίσκεται στο σκάµµα της οπής του πασσάλου, αυξάνει λόγω της επαφής του µε το νωπό σκυρό-
δεµα). Μείωση του PH είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την προσθήκη όξινου ή δισόξινου φω-
σφορικού νατρίου. 

- Για µέσες εδαφικές συνθήκες, τα αποτελέσµατα γενικά θα πρέπει να βρίσκονται µεταξύ των ορίων του 
κατωτέρω πίνακα 261.2-1. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να υπάρξει συνεπής αντιστοίχηση 
των αποτελεσµάτων προς τον τρόπο εργασίας. Στη διαδικασία ανάµιξης λαµβάνονται υπόψη τα ακό-
λουθα: κάθε προσθήκη νέου αιωρήµατος µπεντονίτη, τα προηγούµενα αιωρήµατα και κάθε ενδεχόµε-
νη διαδικασία αφαίρεσης όλων των ακαθαρσιών από το ήδη χρησιµοποιηµένο αιώρηµα µπεντονίτη. 
Όταν τα αποτελέσµατα δείξουν συνεπή αντιστοίχηση, οι δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ µπορούν 
να διακοπούν και να εξακολουθήσουν µόνο οι δοκιµές πυκνότητας και ιξώδους, σε συχνότητα που θα 
συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. 

- Σε περίπτωση τροποποίησης της ακολουθούµενης µεθόδου εργασίας, θα επαναληφθούν οι δοκιµές 
διατµητικής αντοχής και ΡΗ επί µία ορισµένη περίοδο σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

- Υπεύθυνος πάντως για την παρασκευή και τα χαρακτηριστικά του αιωρήµατος του µπεντονίτη είναι 
πάντοτε ο Ανάδοχος, ο οποίος θα µπορεί να τροποποιεί, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση, τα χα-
ρακτηριστικά του κατωτέρω πίνακα 261.2-1, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Ύστερα από αιτιολογη-
µένη πρόταση, ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει και τροποποίηση των µεθόδων δοκιµών. Η τροποποί-
ηση των χαρακτηριστικών και των µεθόδων δοκιµών υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

- Το αιώρηµα του µπεντονίτη είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθεί µετά από σκυροδέτηση ενός πασ-
σάλου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο τα κατάλληλα µέσα (π.χ. αποαµ-
µοτήρες) για τον καθαρισµό του αιωρήµατος από την άµµο και τα πλέον χονδρόκοκκα υλικά. Η περιε-
κτικότητα σε άµµο του επαναχρησιµοποιούµενου αιωρήµατος µπεντονίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
5%. Στην περίπτωση λεπτοκόκκων προσµίξεων, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δια-
τηρηθούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 261.2-1 στο µίγµα του επαναχρησιµοποιούµενου και νέου αι-
ωρήµατος. 
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Πίνακας 261.2-1: Χαρακτηριστικά αιωρήµατος µπεντονίτη µέσα στο φρέαρ πασσάλων για µέ-
σες εδαφικές συνθήκες 

# Μετρούµενη ιδιότητα 
∆ιακύµανση αποτελεσµά-

των για 20°C Μέθοδος ελέγχου 
1 2 3 4 

1 Πυκνότητα 1,00 g/cm³ - 1,10 g/cm³ Μέθοδος της ισορροπίας πυκνό-
τητας ιλύος (mud density balance) 

2 Ιξώδες 
30 sec – 40 sec(α) 

ή λιγότερο των 20 cP(β) 
Μέθοδος του ιξωδόµετρου του 
κώνου του Marsh fan viscometer 

3 ∆ιατµητική αντοχή (αντο-
χή πηκτώµατος 10 min) 

1,4 N/m2 - 10 N/m² 
ή 4 N/m2 - 10 N/m² 

Μέθοδος του ιξωδόµετρου διατµη-
τικής αντοχής shearometer fan 

visco meter(γ) 

4 PH 7,5 - 12(δ) 
Ενδεικτικές χαρτοταινίες PH (χάρ-
της ηλιοτροπίου), συσκευή του 

Beckmann κτλ. 
(α) Συνήθως ο χρόνος εκκένωσης του κώνου του Marsh βρίσκεται στην περιοχή των 38 sec - 41 sec. 
(β) cP = centiPoise (εκατοστό του «πουάζ»): Μονάδα µέτρησης ιξώδους (δυναµικού). 
(γ)  Όταν προδιαγράφεται η χρήση fan viscometer, το δείγµα του αιωρήµατος πρέπει να περνάει 
προηγουµένως από ένα κόσκινο Νo 52 BS (0,3 mm) πριν τη διεξαγωγή της δοκιµής. 
(δ) Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για ΡΗ µεγαλύτερο από 10,2 γιατί το αιώρηµα µπορεί να χάσει τις 
θιξοτροπικές ιδιότητές του και να «κόψει». Συνιστάται το ΡΗ του ύδατος του αιωρήµατος να κυµαίνε-
ται µεταξύ του 7,00 και του 8,50. 

ε. Σαν διατρητικό υγρό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και άλλο υγρό της επιλογής του Αναδόχου, ανάλογα 
µε τις τοπικές συνθήκες και τη φύση του έργου, ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση ειδικού οίκου κατα-
σκευής πασσάλων και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ιευκρινίζεται πάντως, ότι για την επιλογή του δια-
τρητικού υγρού που θα χρησιµοποιηθεί, απόλυτα υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Για τη χρήση του όποιου 
νέου διατρητικού υγρού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του 
σε παρόµοια έργα, καθώς και τις σχετικές µεθόδους ποιοτικού ελέγχου. 

261.3 Εκτέλεση Εργασιών 

261.3.1 Συµπληρωµατική Γεωτεχνική Έρευνα 
α. Η σύσταση των εδαφών, στα οποία είναι δυνατόν να κατασκευαστούν πάσσαλοι, κυµαίνεται, ενδεικτικά, 

από φερτά υλικά, πρόσφατες αποθέσεις και µάργες µέχρι σχιστόλιθους µεταβαλλόµενου βαθµού κερµατι-
σµού και εξαλλοίωσης. Ενδέχεται όµως κατά την κατασκευή των πασσάλων να συναντηθούν και σκληρότε-
ρα πετρώµατα, όπως ασβεστόλιθοι (µε κυµαινόµενο βαθµό ρηγµάτωσης ή και υγιείς εµφανίσεις µικροκρυ-
σταλλικών και δολοµιτικών ασβεστόλιθων και κερατολίθων) ή/και άλλα ακόµη σκληρότερα πετρώµατα κα-
τηγορίας βράχου και οποιασδήποτε σκληρότητας. 

β. Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία εδάφους παραδίδονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης στον Ανάδοχο. Ο Ανάδο-
χος υποχρεούται, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, να εκτελέσει επιπλέον 
έρευνες µε δική του µέριµνα και δαπάνη, µε σκοπό την επαλήθευση των εδαφοτεχνικών στοιχείων της µελέ-
της. Η συµπληρωµατική γεωτεχνική έρευνα εκτελείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει πληροφορίες για τη 
φύση του υπεδάφους, τόσο γύρω όσο και κάτω από τη στάθµη των προτεινοµένων πασσάλων, συµπερι-
λαµβανοµένων όλων των εδαφικών στρώσεων που πρόκειται να συνεισφέρουν σηµαντικά στις αναµενόµε-
νες καθιζήσεις. 

γ. Σε περίπτωση που µε τη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής γεωτεχνικής έρευνας προκύψουν διαφορές, ο 
Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης σχετικές προτάσεις, η οποία στη συνέχεια αποφασίζει για 
την αντιµετώπιση του θέµατος κατά την απόλυτη κρίση της. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι απόλυτα 
υπεύθυνος για την εµπρόθεσµη διενέργεια του συµπληρωµατικού προγράµµατος ερευνών και την τυχόν 
υποβολή προτάσεων αντιµετώπισης των αναφυοµένων προβληµάτων. Κατά τον προγραµµατισµό των ερ-
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γασιών, ο Ανάδοχος λαµβάνει υπόψη του ότι ο απαιτούµενος χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης από 
την Υπηρεσία είναι το πολύ ίσος µε 30 ηµερολογιακές ηµέρες (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά). 

261.3.2 Επίβλεψη Κατασκευής  
α. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των πασσάλων, θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο εργοτάξιο, εκ µέ-

ρους του Αναδόχου, ο υπεύθυνος Μηχανικός της εταιρείας κατασκευής των πασσάλων ή ο αντικαταστάτης 
του. 

β. Για την κατασκευή κάθε πασσάλου θα πρέπει να συµπληρώνεται στο εργοτάξιο ένα έντυπο, το οποίο θα 
επιδεικνύεται καθηµερινά στην Υπηρεσία από τον υπεύθυνο εργοταξιάρχη ή τον εκπρόσωπό του, σύµφωνα 
µε τον πίνακα 261.3-1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 261.3-1: Μητρώο κατασκευής έγχυτων πασσάλων (και φρεατοπασσάλων) 
 

Εταιρεία: ……… Έγχυτος πάσσαλος: ……… 

Εργοτάξιο: ……… Είδος πασσάλου: ……… 

Σχέδιο πασσάλων: ……... Πάσσαλος θλίψης/ Πάσσαλος εφελκυσµού: ……… 

ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1. Στοιχεία του πασσάλου 

1.1 ∆ιάµετρος του πασσάλου: ……… (cm) (εξωτ. διάµ. της σωλή-
νωσης)  

1.2 ∆ιάµετρος της βάσης του πασσάλου: ……… (cm) 
1.3 Ύψος βάσης του πασσάλου: ……… (cm) 
1.4 Κλίση του πασσάλου: ……… 
1.5 Κεφαλή του πασσάλου: ……… (m) κάτω από το υψόµετρο της 

γεώτρησης 
1.6 Κάτω ακµή βάσης του πασσάλου: ……… (m) κάτω από το υψό-

µετρο της γεώτρησης 

1.7 Μήκος πασσάλου: ……… (m) (από τα στοιχεία του στίχου 1.6 
αφαιρούνται τα στοιχεία του στίχου 1.5 του πίνακα) 

1.8 Κενή γεώτρηση: ……… (m) 

Μέτρα κάτω από το 
υψόµετρο της γεώ-

τρησης 

Μέτρα πάνω από 
…………     
………… 

Εδαφικός σχηµατι-
σµός και σύσταση 

αυτού 

Υπόγεια ύδατα Στοιχεία για το κο-
πτικό και τη σωλή-

νωση 
από ……… (m) 
έως ……… (m) 

1.9 Βάθος πρόσφυσης του πασσάλου στον εδαφικό σχηµατισµό που 
έχει φέρουσα ικανότητα: ……… (m) 
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Υψόµετρο της γεώτρησης: ……… (m) 2. Εργασία της γεώτρησης 

          2.1 Εξωτερική διάµετρος της κοπτικής στεφάνης: ……… (cm) 

        
2.2 Βάθος του διαµετρήµατος χωρίς βάση: ……… (m) κάτω από 

το υψόµετρο γεώτρησης 

        
2.3 Ποσότητα του προϊόντος της διάτρησης (υπολογιστικώς) µε 

στοιχεία του στίχου 2.1 και 2.2 του πίνακα: ……… 

          Κορµός:  ……… (lt) 
          Πέλµα (βάση) : ……… (lt) 
            Σύνολο:  ……… (lt) 
          2.4 Έλεγχος κατακορυφότητας και στάθµης πυθµένα της γεώτρησης: 

         
µετά από γεώτρηση: ……… (m) κάτω από το υψόµετρο της γεώ-
τρησης  

         
µετά από τη διαµόρφωση βάσης: ……… (m) υπό το υψόµετρο 
της γεώτρησης 

            
πριν την έγχυση του σκυροδέµατος: ……… (m) κάτω από το υ-
ψόµετρο της γεώτρησης 

          3. Οπλισµός 

          3.1 ∆ιαµήκης οπλισµός: ………, διαµέτρου: ……… (mm) 
          3.2 Εγκάρσιος οπλισµός: ………, διαµέτρου: ……… (mm) 
          3.3 Ύψος βήµατος: ……… (cm) 
          3.4 Μήκος κλωβού: 
            Πάνω από την κεφαλή του πασσάλου: ……… (m) 
            Κάτω από την κεφαλή του πασσάλου: ……… (m) 
                Σύνολο: ……… (m) 

          3.5 Ενώσεις (συγκολλήσεις) : ……… 

          4.  Σκυρόδεµα πασσάλου 

          4.1 Κατηγορία αντοχής Βη: ……… οµάδα σκυροδέµατος BI/BII 
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            Συνεκτικότητα KIII / ρευστό µπετόν 

          
4.2 Σκυρόδεµα εργοταξίου / Σκυρόδεµα προέλευσης έξω από το ερ-

γοτάξιο (έτοιµο σκυρόδεµα) 

          4.3 Είδος τσιµέντου - Εργοστάσιο προµήθειας: ……… 

          4.4 Ποσότητα τσιµέντου: ……… (kg/m3) 
          4.5 Αδρανή στο σκυρόδεµα (µέγιστος κόκκος): ……… (mm) 

          
4.6 Λόγος ύδατος προς τσιµέντο (w/c = βάρος ύδατος προς βάρος 

τσιµέντου): ……… 

          4.7 Πρόσθετα σκυροδέµατος: ……… 

          5. Έγχυση του σκυροδέµατος 

          
5.1 Στάθµη ύδατος στο σωλήνα της γεώτρησης κατά την έναρξη της 

σκυροδέτησης: ……… (m) 

         
5.2 Σωλήνας εκκένωσης του σκυροδέµατος διαµέτρου: ……… (cm) / 

Κάδος εκκένωσης 

         
5.3 Αποδεικτικό της καταναλωθείσας ποσότητας σκυροδέµατος: 

……… 

       Χρονική διάρκεια 6. Χρόνος διεξαγωγής (χρόνοι εκτέλεσης εργασίας) 

Στάδια εργασίας Καιρικές συνθήκες Θερµοκρασία σε °C από έως Ηµεροµηνία Υπογραφή 

Γεώτρηση              

∆ιακοπή               

Κατασκευή βάσης              

Σκυροδέτηση               

          
7. Αποκλίσεις του πασσάλου από την προκαθορισµένη θέση (µέ-

τρηση εντός του διατρήµατος): 

            Κεφαλή πασσάλου ex = ……… 
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               ey = ……… 

            Κλίση πασσάλου  Κπ = ……… % 

          8. Παρατηρήσεις και ιδιαιτερότητες 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
              



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Βαθιές θεµελιώσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-260.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-260.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 11 από 44 Έκδοση : 0 

 

261.3.3 Προσκόµιση – Αποµάκρυνση Μηχανικού Εξοπλισµού 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλον τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις για 

την κατασκευή των έγχυτων πασσάλων, την επαρκή ποσότητα σωλήνων προστασίας κατά τη φάση της εκ-
σκαφής καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα για την εξαγωγή των σωλήνων. 

β. Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για σωλήνες που δεν µπορούν να ανασυρθούν. Σωλήνες µε σαφή φθορά ή 
καταπόνηση δεν θα γίνονται δεκτοί. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα παραµείνει στο έργο µέχρι το τέλος των ερ-
γασιών κατασκευής των πασσάλων και για την αποµάκρυνσή του απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσί-
ας. 

261.3.4 Υποβολές 
α. Μέθοδος κατασκευής 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, όχι αργότερα από την προθε-
σµία που ορίζεται στην ΕΣΥ και τουλάχιστον ένα µήνα πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των 
πασσάλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 
i. Λεπτοµερή περιγραφή της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων. Η προτεινοµένη µέθοδος, εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη και τους περιβαλλοντικούς όρους, θα πρέπει να µην 
δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας των γειτονικών κατασκευών ή υπερβολικού θορύβου και ενόχλη-
σης των περίοικων. 

ii. Λεπτοµερή κατάλογο των µηχανηµάτων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. 
iii. Σύνθεση τεχνικού προσωπικού, επικεφαλής του οποίου θα πρέπει να είναι εργοδηγός βεβαιωµένης 

πείρας σε εργασίες πασσάλων και το όνοµα του αντικαταστάτη αυτού που θα πρέπει και αυτός να 
έχει τα ίδια προσόντα. 

iv. Μέθοδο ελέγχου συνεχείας της σκυροδέτησης των κατασκευαζόµενων πασσάλων. 
β. Πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών - Μητρώο πασσάλων 

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πρόγραµµα διαδοχής και χρονικής διάρ-
κειας εκσκαφής και σκυροδέτησης των πασσάλων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη των γειτονικών πασ-
σάλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει καθηµερινά την Υπηρεσία για το πρόγραµµα των εργασιών της 
εποµένης. Για κάθε κατασκευαζόµενο πάσσαλο ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί λεπτοµερές Μητρώο Κατα-
σκευής Έγχυτων Πασσάλων (& Φρεατοπασσάλων) µε όλα τα σχετικά στοιχεία του πασσάλου (βλ πίνακα 
261.3-1). Τονίζεται ότι η τήρηση του εν λόγω πίνακα είναι υποχρεωτική ενώ η δαπάνη τήρησής του περι-
λαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδας των υπολοίπων εργασιών. Η παράλειψη τήρησής του θα θεωρεί-
ται έλλειψη ουσιώδους επιµετρητικού στοιχείου κατά την πιστοποίηση των εργασιών πασσάλων. Αντίγρα-
φο, υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο Μηχανικό της εταιρείας κατασκευής πασσάλων και από τον Ανάδο-
χο, παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

261.3.5 Χάραξη θέσεων - Ανοχές 
α. Η χάραξη των αξόνων των πασσάλων γίνεται µε εξάρτηση από αξιόπιστα σηµεία αναφοράς, σύµφωνα µε 

τη µελέτη (για πασσάλους γεφυρών η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τον άξονα χάραξης 
της οδού, ενώ για οικοδοµικά έργα η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τις οικοδοµικές - ρυ-
µοτοµικές γραµµές). 

β. Η θέση κάθε πασσάλου πριν από την κατασκευή εξασφαλίζεται µε κατάλληλα µέσα. Η πραγµατική θέση του 
κέντρου του πασσάλου µετά την κατασκευή και την αποκοπή δεν επιτρέπεται να αποκλίνει από το θεωρητι-
κό κέντρο περισσότερο από 75 mm σε κάθε κατεύθυνση. Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση του άξονα του 
πασσάλου από την κατακόρυφο για κατακόρυφους πασσάλους είναι Π = 0.013 (δηλ. 1:75). Για τυχόν κεκλι-
µένους πασσάλους µε κλίση µέχρι υ:β = 4:1 η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση του άξονα από την προδια-
γεγραµµένη κλίση είναι 1:25. 

γ. Η βίαιη και η εκ των υστέρων επιδιόρθωση κατασκευασµένων πασσάλων δεν επιτρέπεται. 
δ. Η διάµετρος των πασσάλων δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την προδιαγραφόµενη από τη µελέτη και 

τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
ε. Πάσσαλοι οι οποίοι, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθούν ελαττωµατικοί, α-

πορρίπτονται από την Υπηρεσία και τα έξοδα για την αποκατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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261.3.6 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος κατασκευάζει βάσεις (εξέδρες) εργασίας σε κάθε κεφαλόδεσµο, για τις οποίες δεν προβλέπεται 

καµία επιπλέον αποζηµίωση. Οι βάσεις πρέπει να είναι οριζόντιες και ανθεκτικές στη χρήση από τα µηχα-
νήµατα κατασκευής του έργου ενώ υψοµετρικά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 50 cm - 70 cm υψηλότε-
ρα από τη στάθµη αποκοπής των πασσάλων. 

β. Η θέση της προστατευτικής σωλήνωσης ελέγχεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

261.3.7 ∆ιάτρηση για Κατασκευή Πασσάλων  
α. Γενικά 

- Απαγορεύεται η εκσκαφή κοντά σε άλλους πασσάλους που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και το 
σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο ή που δεν έχουν ακόµα σκυροδετηθεί, για την αποφυγή ενδε-
χοµένων ζηµιών. 

- Τα προϊόντα ορυγµάτων αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και είτε αποτίθενται 
(προσωρινά) στην περιοχή του εργοταξίου είτε διατίθενται για την κατασκευή επιχωµάτων ή αποµα-
κρύνονται σε οιαδήποτε απόσταση από το έργο και αποτίθενται σε θέσεις που επιτρέπεται από τις αρ-
µόδιες τοπικές Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

β. ∆ιατρητικά Εργαλεία 

- Τα διατρητικά εργαλεία θα είναι κατάλληλα για τις συνθήκες εδάφους και υπογείων υδάτων. Η επιλογή 
των καταλλήλων διατρητικών εργαλείων βασίζεται στο κριτήριο αποφυγής χαλαρώσεων του εδάφους 
έξω από τη διάµετρο του πασσάλου και κάτω από τον πόδα του. Επειδή τέτοια χαλάρωση συχνά συµ-
βαίνει µετά από πάροδο χρόνου, ενδείκνυται η χρήση εξοπλισµού, µε τον οποίο επιτυγχάνεται ταχύτε-
ρη διάτρηση και η ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταξύ συµπλήρωσης της διάτρησης και της σκυροδέ-
τησης. Σε περίπτωση που τα τοιχώµατα της διάτρησης εξασφαλίζονται µε υπερπίεση διατρητικού υ-
γρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να επηρεάζεται σηµαντικά από την ανάσυρση του κοπτικού εργα-
λείου, γιατί αυτό ενεργεί σαν έµβολο κατά την αφαίρεση της συσκευής διάτρησης. 

- Η διάνοιξη της οπής µε περιστροφή και κατάλληλα κοπτικά οδηγούµενα εργαλεία, π.χ. τύπου ελικοει-
δούς αρίδας µικρού µήκους (auger), εφαρµόζεται ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου το υπέδαφος δεν εί-
ναι συνεκτικό και υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, οπότε η στήριξη των τοιχωµάτων της οπής 
επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση του µπεντονιτικού αιωρήµατος, το οποίο γεµίζει την οπή µέχρι την 
επιφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διάνοιξης. 

γ. ∆ιάτρηση µε Προσωρινή Σωλήνωση Προστασίας 
i. Η προσωρινή σωλήνωση προστασίας (ή άλλως σωλήνας προώθησης) τοποθετείται στο σύνολο ή σε 

τµήµατα της οπής (διατρήµατος) για την προστασία των τοιχωµάτων. Η σωλήνωση δεν πρέπει να 
έχει σηµαντικές επιφανειακές παραµορφώσεις και εσωτερικά, για λόγους οµαλής σκυροδέτησης, δεν 
πρέπει να έχει περιβάλλοντα τµήµατα ή/και υπολείµµατα από προηγούµενη σκυροδέτηση. 

ii. Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωµάτων της οπής επιτυγχάνεται µε άλλο τρόπο, στην αρχή της 
οπής θα χρησιµοποιείται ένα µικρό τµήµα σωλήνωσης για την τοπική υποστήριξη. 

iii. Η προσωρινή σωλήνωση της διάτρησης χρησιµεύει στην παρεµπόδιση της χαλάρωσης του εδάφους 
γύρω από τον πάσσαλο κατά τη διάτρηση. Η προσωρινή σωλήνωση είναι υποχρεωτική όταν το δια-
τρηµένο έδαφος, ακόµα και µε χρήση στηρίζοντος διατρητικού υγρού, δεν είναι ασφαλές λόγω κατα-
πτώσεων των τοιχωµάτων της οπής. 

iv. Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια των υπογείων υδάτων, πρέπει µέσα στη σωλήνωση διάτρη-
σης να διατηρείται σταθερή υπερπίεση ύδατος ή άλλου στηρίζοντος διατρητικού υγρού (συνήθως αι-
ωρήµατος µπεντονίτη), έτσι ώστε να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του εδάφους προς το εσωτε-
ρικό της οπής και να αποκλείεται µε ασφάλεια η είσοδος µεµονωµένων εδαφικών τεµαχιδίων από την 
εισροή των υπογείων υδάτων µέσα στο διάτρηµα. 

v. Η σωλήνωση πρέπει να προηγείται της διάτρησης περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα µε το είδος του 
εδάφους, ώστε να αποφεύγονται χαλαρώσεις του πυθµένα του διατρήµατος κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης της διάτρησης. Σε µαλακά συνεκτικά ή µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε λεπτή άµµο και 
ιλύ κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα, απαιτείται γενικώς ένα προβάδισµα της σωλήνωσης µέχρι το µι-
σό της διαµέτρου του διατρήµατος. 
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Σε περίπτωση που παρατηρείται είσοδος εδάφους από τον πυθµένα, πρέπει να αυξηθεί το προβάδι-
σµα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος διατρητικού υγρού. Όταν το έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση 
του προβαδίσµατος, πρέπει να αυξηθεί η υπερπίεση του υγρού ενδεχοµένως και µε χρήση προσθέ-
των σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης της διάτρησης πάνω από το έδαφος. 

vi. ∆εν πρέπει να υπάρχει προβάδισµα του διατρητικού µηχανήµατος, αλλά η σωλήνωση να ακολουθεί 
άµεσα τη διάτρηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να ασκείται στον σωλήνα εκτός από την στρεπτική ροπή 
και επαρκής κατακόρυφη δύναµη, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυσή του. 

vii. ∆εν επιτρέπεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας µε τη µέθοδο της «υ-
δραυλικής υποσκαφής» (µε τη βοήθεια εκσκαφής µε πεπιεσµένο αέρα ή νερό). 

viii. Κατά το τέλος της διάτρησης και όταν δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης του πασσάλου, πρέπει 
το έδαφος να καθαρισθεί µέχρι τον πυθµένα της σωλήνωσης, ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις 
του εδάφους κάτω από την βάση του πασσάλου κατά την αφαίρεση της σωλήνωσης. Επειδή στην 
κατάσταση αυτή ο πυθµένας της διάτρησης είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο χαλαρώσεων, λόγω της 
αφαίρεσης του φορτίου εδάφους που αντιστοιχεί στο προβάδισµα της σωλήνωσης, πρέπει η σκυρο-
δέτηση του πασσάλου να γίνει αµέσως µετά το καθάρισµα του πυθµένα. Για να αποφεύγονται χαλα-
ρώσεις στο περιβάλλον του πασσάλου που κατασκευάζεται µε διάτρηση µε σωλήνωση, «η προεξοχή 
του διατρητικού εργαλείου» στον πυθµένα της σωλήνωσης πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µι-
κρότερη. Η εργασία της σωλήνωσης δεν επιτρέπεται να γίνεται µε τη βοήθεια υδραυλικής υποσκα-
φής. 

δ. ∆ιάτρηση χωρίς Σωλήνωση 

- Σε σταθερά εδάφη µπορεί να παραλειφθεί η βοηθητική σωλήνωση της διάτρησης. Σε διατρήσεις χωρίς 
σωλήνωση, όταν η διάτρηση διέλθει µέσα από εδαφικά στρώµατα χαλαρά και µε τάση προς κατάπτω-
ση, πρέπει το τοίχωµα του διατρήµατος να στηριχθεί µε υπερπίεση διατρητικού υγρού. Σε αυτήν την 
περίπτωση εξετάζεται, ενδεχοµένως, η εκ των υστέρων εισαγωγή σωληνώσεων. 

- Η κατασκευή πασσάλου µε διάτρηση χωρίς σωλήνωση είναι δυνατόν να επιφέρει χαλαρώσεις του πε-
ριβάλλοντος του πασσάλου σε µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε χαλικώδη και πετρώδη εδάφη. Σε πε-
ρίπτωση χρήσης αιωρήµατος µπεντονίτη ως στηρίζοντος διατρητικού υγρού, είναι δυνατόν να επηρε-
ασθεί δυσµενώς η αντοχή του πασσάλου, λόγω δηµιουργίας στρώσης φίλτρου. Επειδή χαλαρώσεις 
του εδάφους στο περιβάλλον διατρήσεων χωρίς σωλήνωση τείνουν να αυξάνονται µε το χρόνο, πρέπει 
η σκυροδέτηση να ακολουθεί αµέσως µετά τη διάτρηση. Το προαναφερόµενο τµήµα της διάτρησης 
πρέπει να εξασφαλίζεται από κατάρρευση από τις επιφανειακές δράσεις της κατασκευής µε σωλήνωση 
λίγων µέτρων. 

ε. ∆ιαπλάτυνση Πυθµένα 
Σε περίπτωση που το είδος των εδαφικών στρώσεων επιβάλλει να αναληφθεί η φόρτιση κυρίως από το κά-
τω άκρο του πασσάλου, τότε η διατοµή του πασσάλου στην περιοχή του κάτω άκρου, διευρύνεται. Για τη 
διεύρυνση του ποδός ακολουθούνται οι κατασκευαστικές οδηγίες του DIN 4014. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να εξασφαλίζεται πως η κοιλότητα που δηµιουργείται, διατηρεί το σχήµα και τις διαστάσεις της και δεν κα-
ταπίπτει, µέχρι και τη σκυροδέτηση. 

στ. Υπερπίεση του ∆ιατρητικού Υγρού 
i. Στην περίπτωση χρήσης διατρητικού υγρού για τη συγκράτηση των τοιχωµάτων, η στάθµη του θα 

πρέπει να είναι οπωσδήποτε 1,00 m υψηλότερα από τη στάθµη του υπογείου ύδατος και τέτοια ώστε 
να υπερνικούνται οι πιέσεις του εδάφους και του υπογείου ύδατος. 

ii. Η απαιτουµένη υπερπίεση του διατρητικού υγρού για τη στήριξη διάτρησης χωρίς σωλήνωση, εξαρ-
τάται κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από την διάµετρο του διατρήµατος, από το είδος 
του εδάφους και ειδικά από την αντοχή του και σε µη συνεκτικά εδάφη, από την κοκκοµετρική τους 
διαβάθµιση. 

iii. Για υψηλούς υπόγειους ορίζοντες, µπορεί να είναι απαραίτητη η επέκταση του σωλήνα πολύ πάνω 
από το έδαφος ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της απαιτούµενης υπερπίεσης. Σε διατρήσεις 
µέσα σε ελεύθερο νερό, επίπεδο αναφοράς αποτελεί η ελεύθερη επιφάνεια του νερού και όχι η επι-
φάνεια του φυσικού εδάφους. 

iv. Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση είναι απαραίτητο και για τους προαναφερόµενους λόγους να γίνει 
σωλήνωση τουλάχιστον στο άνω τµήµα της διάτρησης, η οποία θα προεξέχει πάνω από το έδαφος, 
ώστε να ασκηθεί η απαιτούµενη υπερπίεση µέσα στη γεώτρηση. 
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v. Το ακριβές µέτρο της υπερπίεσης και το κατάλληλο διατρητικό υγρό στήριξης σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να επιλέγονται υπεύθυνα από τον Ανάδοχο. 

ζ. Εµπόδια κατά τη ∆ιάτρηση 

- Στην περίπτωση ξαφνικής απώλειας του διατρητικού υγρού, η εκσκαφή πρέπει αµέσως να επανεπι-
χωθεί µε κατάλληλο υλικό και να συµπυκνωθεί. Συνέχιση της εκσκαφής στη θέση αυτή επιτρέπεται µό-
νο µετά από οδηγίες της Υπηρεσίας. 

- Κατά την άρση των εµποδίων πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση του εδάφους. ∆εν επιτρέπεται 
έδραση του πασσάλου πάνω σε εµπόδιο που βρίσκεται πάνω από το θεωρητικό κάτω άκρο του πασ-
σάλου. 

- ∆ιατρήµατα που εγκαταλείπονται, πρέπει να πληρούνται και να συµπυκνώνονται προσεκτικά µε κα-
τάλληλο εδαφικό υλικό ή µε σκυρόδεµα. 

η. Άντληση Υδάτων από τις Οπές 
∆εν επιτρέπεται η άντληση των υδάτων από τις οπές. Άντληση µπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση, στην πε-
ρίπτωση που συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Έχει τοποθετηθεί προσωρινή σωλήνωση σε σταθερό εδαφικό στρώµα, η οποία εµποδίζει τη ροή του 
ύδατος από άλλα στρώµατα σε σηµαντικές ποσότητες µέσα στην οπή ή το έδαφος είναι τόσο σταθερό 
ώστε να επιτρέπει την άντληση χωρίς διαταραχή του εδάφους κάτω ή γύρω από τον πάσσαλο και δε-
δοµένου ότι λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε η άντληση να µην προκαλέσει βλαβερές συ-
νέπειες στα γύρω εδάφη και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. 

- Υπάρχει σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Υπηρεσίας. 
θ. Προστασία της Περιοχής από τη Ρύπανση µε Αιώρηµα Μπεντονίτη 

- Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση του αιωρήµατος 
µπεντονίτη ή άλλου διατρητικού υγρού στην περιοχή του εργοταξίου, εκτός από την άµεση περιοχή του 
διατρήµατος. 

- Το περισσευούµενο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλη περισσευούµενη ποσότητα διατρητικού υγρού) απο-
µακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 

- Η απόρριψη του αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) γίνεται σε οποιαδήποτε από-
σταση από το έργο σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρµόδιες Αρχές και ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

ι. Έλεγχος Εδαφικών Στρώσεων 
Παρακολουθείται επακριβώς η συµπεριφορά του εδάφους κατά τη διάτρηση. Για κάθε πάσσαλο πρέπει να 
τηρείται το βάθος έµπηξης µέσα στη φέρουσα στρώση. Για τον έλεγχο και τη συµπλήρωση των εδαφικών 
τοµών, πρέπει στα πρωτόκολλα των πασσάλων να συµπληρώνονται οι εδαφικές στρώσεις, όπως συνα-
ντώνται. Εάν δηµιουργηθούν αµφιβολίες για το είδος του εδάφους κάτω από τον πάσσαλο, διεξάγεται συ-
µπληρωµατική εδαφοτεχνική έρευνα σύµφωνα µε πρόγραµµα που συντάσσει ο Ανάδοχος και υποβάλλει 
προς έγκριση στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν λαµβάνει πρόσθετη αποζηµίωση για τη σύνταξη του προ-
γράµµατος, την εκτέλεση των ερευνών και των αναγκαίων τροποποιήσεων των κατασκευών. 

ια. Καθαριότητα της Οπής 
Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής, ο πυθµένας της οπής καθαρίζεται από τυχόν χαλαρά υπολείµµατα. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µικρή ποσότητα σκύρων ή ξηρό µίγµα σκυροδέµατος. 

ιβ. Επιθεώρηση της Οπής 
Πριν από την τοποθέτηση του κλωβού του οπλισµού και τη σκυροδέτηση, η εκσκαφή της οπής επιθεωρείται 
από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. 

261.3.8 Οπλισµός Πασσάλων 
α. Γενικά 

- Για την επεξεργασία και τοποθέτηση των οπλισµών, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΩΣ. 
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- Πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης του σιδηρού οπλισµού της παραγρά-
φου 5 του DΙΝ 4014 / Μέρος 2. 

- Οι οπλισµοί των πασσάλων συναρµολογούνται κατά κανόνα σε σχήµα κυλινδρικού κλωβού. Ο κλωβός 
του οπλισµού, προκατασκευασµένος σε όλο το µήκος του, τοποθετείται αµέσως µετά το τέλος της εκ-
σκαφής. 

- Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική στάθµη των κεφαλών 
των πασσάλων (µετά την αποκοπή της κεφαλής) τουλάχιστον κατά το µήκος πρόσφυσης των οπλι-
σµών, µε σκοπό την επαρκή αγκύρωση του πασσάλου µέσα στον κεφαλόδεσµο. 

β. Μόρφωση του Κλωβού του Οπλισµού 

- Ο κλωβός πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά τη µεταφορά και την 
τοποθέτηση. Εφόσον δεν εξασφαλίζεται από το τοίχωµα της σωλήνωσης επικάλυψη σκυροδέµατος 
τουλάχιστον 6 cm, πρέπει να προβλέπονται ειδικά υποστηρίγµατα-αποστάτες (spacer blocks). Οι α-
γκυρώσεις του οπλισµού πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον ΕΚΩΣ. Για να εξασφαλισθεί ότι κατά την 
αφαίρεση της σωλήνωσης ο κλωβός παραµένει στην προβλεποµένη θέση του, πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα (π.χ. ενσωµάτωση ενός σταυρού από ελάσµατα). 

- Για λόγους αποφυγής παραµόρφωσης του κλωβού κατά την ανύψωσή του από το γερανό, το µέγιστο 
επιτρεπόµενο µήκος κλωβού συναρµολογούµενου επί του εδάφους, είναι 20,00 m και αυτό υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν χρησιµοποιείται διαµήκης οπλισµός διαµέτρου µικρότερης από ∅25 mm. 

γ. Σύνδεση Οπλισµών 
Συνδέσεις οπλισµών πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν. Εφόσον όµως αυτό δεν είναι δυνατόν, οι 
συνδέσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ. 

261.3.9 Σκυροδέτηση Πασσάλων  
α. Γενικά 

i. Για την παρασκευή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Άοπλα 
και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα», εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. Σχετικά µε 
τη σύνθεση του σκυροδέµατος, τα υλικά παρασκευής του και τον ποιοτικό έλεγχο, ισχύουν τα ανα-
γραφόµενα στις σχετικές παραγράφους του παρόντος. 

ii. Η σκυροδέτηση πρέπει να ξεκινά το συντοµότερο δυνατόν µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής και 
την τοποθέτηση του οπλισµού. Η σκυροδέτηση του πασσάλου εκτελείται χωρίς διακοπή µε συνεχή 
διάστρωση. Κατασκευαστικοί αρµοί διακοπής δεν επιτρέπονται. Σε κατ' εξαίρεση περίπτωση µικρής 
διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται επιβραδυντικά πήξης για να αποφεύγονται οι 
βλαπτικές επιδράσεις. 

iii. ∆εν επιτρέπεται η έναρξη της σκυροδέτησης αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αµφίβολη η ολοκλήρω-
ση της, εκτός αν υπάρχει σαφής εντολή της Υπηρεσίας. Για τον ίδιο λόγο η Υπηρεσία είναι δυνατόν 
να µην επιτρέψει ο ρυθµός των εκσκαφών να είναι ταχύτερος από εκείνον της σκυροδέτησης. Σε κά-
θε περίπτωση, είτε εν ξηρώ είτε κάτω από το νερό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση λεπτοµε-
ρή περιγραφή του τρόπου σκυροδέτησης (βλ. και παράγραφο «Υποβολές» ανωτέρω). 

iv. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 

- το σκυρόδεµα µε τη σύνθεση και το εργάσιµο που προβλέπεται από τη µελέτη, φτάνει µέχρι τον 
πυθµένα της διάστρωσης, 

- δεν δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος 

- η στήλη του σκυροδέµατος δεν διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώσεις. 
Για αυτό το λόγο πρέπει, ακόµα και σε διατρήσεις εν ξηρώ, να χρησιµοποιείται σωλήνας διάστρωσης 
ή σωλήνας αντλίας που να φτάνει, κατά την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθµένα του διατρήµατος. 

v. Για τις περιοχές εργασίµου που έχουν προδιαγραφεί στην παράγραφο «Σκυρόδεµα Πασσάλων» α-
νωτέρω, πρέπει να διερευνάται η αποφυγή εσωτερικής δόνησης λόγω κινδύνου απόµιξης του σκυ-
ροδέµατος. 

β. Σκυροδέτηση Οπής εν Ξηρώ 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Βαθιές θεµελιώσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-260.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-260.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 16 από 44 Έκδοση : 0 

 

Η έγχυση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου απαιτείται, έτσι ώστε να µη 
διαταράσσονται τα τοιχώµατα της οπής και ο κλωβός. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα αποφυγής 
διαχωρισµού των συστατικών του σκυροδέµατος (απόµιξης) ή έκπλυσης των αδρανών. Η στάθµη του σκυ-
ροδέµατος πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας κατά τη 
διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτής. 

γ. Σκυροδέτηση Οπής κάτω από το Νερό ή το ∆ιατρητικό Υγρό 
i. Σχετικά µε τη µέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα 

στις παραγράφους 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ ‘97. Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η σκυροδέτηση πρέπει 
να διεξάγεται σύµφωνα µε δοκιµασµένη µέθοδο σκυροδέτησης που προτείνει εγγράφως ο Ανάδοχος 
προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

ii. Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να είναι χαλύβδινος και να αποτελείται από τµήµατα µήκους 2 m - 
4 m, κατάλληλα συνδεδεµένα, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία µεταβολή του συνολικού του µήκους. 
Πρέπει να είναι υδατοστεγής σε όλο του το µήκος, µε προσαρµοσµένη µία χοάνη στην κορυφή του 
µε υδατοστεγή σύνδεση. 

iii. Η πλευρική µετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται, καθώς είναι δυνατόν είτε 
να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να µετακινηθεί ο οπλισµός. Επίσης πρέπει να διατίθενται τα κατάλ-
ληλα µέσα (γερανός κτλ.) για ταχεία ανύψωση ή καταβίβαση του σωλήνα σκυροδέτησης, όποτε αυτό 
κριθεί απαραίτητο. 

iv. Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, πρέπει να εξακριβώνεται ότι στον πυθµένα της οπής δεν 
υπάρχει συγκεντρωµένη λάσπη ή λασπωµένο διατρητικό υγρό (π.χ. λασπωµένο αιώρηµα µπεντονί-
τη). Για το σκοπό αυτό λαµβάνεται, µε κατάλληλη δειγµατοληπτική συσκευή, δείγµα του αιωρήµατος 
µπεντονίτη από τον πυθµένα του πασσάλου. Εάν το ειδικό βάρος του δείγµατος υπερβαίνει το 1,25 
g/cm3, δεν επιτρέπεται η σκυροδέτηση. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος τροποποιεί ή αντικαθιστά 
το αιώρηµα µπεντονίτη, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται προς τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά 
του. 

v. Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και µετά από αυτήν, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύ-
γεται η αλλοίωση του σκυροδέµατος από τυχόν άντληση ύδατος ή καταβιβασµό της στάθµης του υ-
πογείου ύδατος. 

vi. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να είναι γεµάτος από σκυ-
ρόδεµα ώστε η πίεσή του να υπερβαίνει την πίεση του ύδατος ή του διατρητικού υγρού. Πρέπει επί-
σης να εισχωρεί επαρκώς στο ήδη σκυροδετηµένο τµήµα του πασσάλου µε κάποιο περιθώριο α-
σφαλείας έναντι εσφαλµένης ανύψωσης του σωλήνα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του σκυρο-
δέµατος του πασσάλου. 

vii. Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σκυροδέτησης (tremie pipe) δεν θα είναι µικρότερη από 150 mm 
για σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 20 mm ή µικρότερη από 200 mm για σκυρόδεµα µε µέγι-
στο κόκκο αδρανούς 32 mm. 

viii. Η διαµόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
εσωτερικές και εξωτερικές προεξοχές  (π.χ. µούφες) για να µπορεί ανεµπόδιστα να περνάει ο κλω-
βός οπλισµού και να ανασύρεται ο σωλήνας. 

ix. Λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα (π.χ. µονόδροµη «βαλβίδα» εκτόπισης του ύδατος ή βαλβίδα αντεπι-
στροφής ώστε να αποφεύγεται η άµεση επαφή του σκυροδέµατος κατά την έγχυσή του στην οπή, µε 
το νερό ή το διατρητικό υγρό. 

x. Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέµατος µέσα στο σωλήνα µειωθεί αρκετά ή σταµατήσει, επι-
βάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης µε ταυτόχρονη αφαίρεση του πρώτου σωληνωτού 
τµήµατος, µε σκοπό την αύξηση της ταχύτητας ροής, αφού όµως εξασφαλισθεί ότι ο πυθµένας του 
σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

xi. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη πρέπει να καθαρίζονται 
προσεκτικά µετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια της 
σκυροδέτησης. 

δ. Πέρας Σκυροδέτησης 
i. Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των πασσάλων για ένα µήκος 

τουλάχιστον 0,30 m - 0,60 m, µε σκοπό τη συσσώρευση στο µήκος αυτό του ακατάλληλου σκυροδέ-
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µατος που πρόκειται µελλοντικά να καθαιρεθεί ούτως ή άλλως, δεδοµένου ότι η τελευταία ποσότητα 
του σκυροδέµατος παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, ανοµοιόµορφη και γενικώς ελαττωµατική. 

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθµη της κεφαλής των πασσάλων, όπως ορίζεται στη 
µελέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να υποβάλλει στη Υπηρεσία προτάσεις επίλυσης του θέµατος πριν από την έναρξη της 
σκυροδέτησης. Αν δεν έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο κατάλληλα µέτρα, εγκεκριµένα από την Υπη-
ρεσία, η σκυροδέτηση του πασσάλου θα προχωρήσει µέχρι τέτοια στάθµη ώστε το εναποµένον τµή-
µα, µετά την αποκοπή του άνω τµήµατος της κεφαλής, να βρίσκεται οπωσδήποτε πάνω από τη 
στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

iii. Το πάνω τµήµα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, πληρούται προσωρινά µε κατάλ-
ληλο κοκκώδες υλικό αµελητέας πλαστικότητας (π.χ. άµµο ή αδρανή) και συµπυκνώνεται κατάλληλα 
µέχρι της στάθµης του δαπέδου εργασίας των µηχανηµάτων ή το πολύ µέχρι στάθµη 0,50 m κάτω 
από αυτήν, κατά τρόπο της επιλογής του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη και α-
σφαλής εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Ανέλκυση της Προσωρινής Σωλήνωσης 
i. Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας γίνεται σταδιακά και κατά την περίοδο που το 

σκυρόδεµα είναι αρκετά εργάσιµο, ώστε να αποφευχθεί να παρασυρθεί σκυρόδεµα κατά την ανέλ-
κυση. Επίσης η ανέλκυση πρέπει να γίνεται βραδέως, οµοιόµορφα και µε την πρέπουσα προσοχή, 
ώστε να µην σχηµατίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο κενά στη µάζα του σκυροδέµατος, θραύση της 
στήλης του σκυροδέµατος ή στενώσεις της διατοµής του πασσάλου. 

ii. Κατά τη διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραµείνει αρκετή ποσότητα σκυροδέµατος µέσα στο 
σωλήνα (στήλη ύψους τουλάχιστον 1,0 m) ώστε να υπερνικάται η πίεση από το έδαφος, το υπόγειο 
νερό ή και το διατρητικό αιώρηµα, µε σκοπό την αποφυγή της δηµιουργίας λαιµού στη διατοµή του 
σκυροδέµατος και της ανάµιξης του σκυροδέµατος µε λάσπη ή άλλο εδαφικό υλικό. 

iii. Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η 
οποία µπορεί να τους απορρίψει όταν κατά την γνώµη της δηµιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες 
θορύβου και όχλησης των περιοίκων ή κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις κα-
τασκευές των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

261.3.10 Αποκοπή Κεφαλής  
Η αποκοπή της κεφαλής των πασσάλων γίνεται στις στάθµες που ορίζονται στα σχέδια και αφού το σκυρόδεµα 
των πασσάλων έχει αποκτήσει την επιθυµητή αντοχή. Η µέθοδος που θα υιοθετηθεί για την αποκοπή, θα πρέπει 
να αποκλείει βλάβες στις προεξέχουσες αναµονές του σιδηρού οπλισµού. 

261.3.11 Εκσκαφές Κεφαλόδεσµων 
α. Για την κατασκευή των κεφαλόδεσµων εκτελούνται εκσκαφές για τη δηµιουργία σκαµµάτων σε στάθµες που 

αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης. 
β. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές στους 

κατασκευασµένους πασσάλους και στους τυχόν διατηρούµενους κάτω από τους κεφαλόδεσµους ή διερχό-
µενους δια του σώµατος των κεφαλόδεσµων αγωγούς ΟΚΩ. 

γ. Τα πρανή των εκσκαφών διαµορφώνονται κατακόρυφα ή µε κλίση αλλά πάντοτε ασφαλή έναντι κατάπτω-
σης, ενώ οι διαστάσεις του σκάµµατος θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την οµαλή διεξαγωγή των εργα-
σιών κατασκευής των υπολοίπων κεφαλόδεσµων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εκσκαφές κοντά σε 
παρακείµενα κτίρια, όπου είναι δυνατόν να απαιτηθεί τµηµατική εκτέλεση της εργασίας µε ταυτόχρονη προ-
σωρινή αντιστήριξη των γειτονικών ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκρι-
ση στην Υπηρεσία τις προτάσεις του για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Ο πυθµένας του σκάµµατος 
θα κατασκευάζεται οριζόντιος και θα διατηρείται στεγνός, εκτός αν η άντληση των υδάτων δηµιουργεί άλλα 
προβλήµατα ασφαλείας πρανών ή παρακείµενων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρε-
ούται να υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του θέµατος. 

261.3.12 Σκυροδέτηση Κεφαλόδεσµων 
α. Γενικά - Προετοιµασία 
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- Στον οριζόντιο (ή βαθµιδωτό) και στεγανό πυθµένα του σκάµµατος της εκσκαφής διαστρώνεται στρώ-
ση άοπλου σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντοχής C8/10, ελαχίστου πάχους 0,10 m, το οποίο απο-
τελεί το δάπεδο εργασίας για την κυρίως σκυροδέτηση του κεφαλόδεσµου. 

- Μετά τη σκλήρυνση της στρώσης καθαριότητας ακολουθεί, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, η στεγάνωση της άνω επιφανείας της στρώσης αυτής. 

β. Σκυροδέτηση Κυρίως Κεφαλόδεσµων 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα», µε τις ακόλουθες συ-
µπληρώσεις. Σε περίπτωση αντίφασης µε το προαναφερόµενο άρθρο, ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν. 
i. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχέδια της στατικής µελέτης, τηρουµένων µε ακρίβεια 

των διαστάσεων και ποιοτήτων σκυροδεµάτων που αναφέρονται σε αυτήν. 
ii. Η διάστρωση του σκυροδέµατος αρχίζει µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού 

από την Υπηρεσία, ο οποία διενεργείται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα 
Σκυροδέµατα». 

iii. Απαραιτήτως, κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να παρευρίσκεται ένας σιδηρουργός για 
διορθώσεις οπλισµών που τυχόν απαιτηθούν. 

iv. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος εξοµάλυνσης επί του υπάρχοντος δαπέδου, το δάπεδο 
καθαρίζεται και διαβρέχεται επαρκώς. 

v. Η διάστρωση βοηθείται και µε συχνά κτυπήµατα της εξωτερικής επιφανείας των ξυλοτύπων. 
vi. Η συµπύκνωση εκτελείται µε χρήση δονητών, εκτός αν ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσί-

ας, θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος απόµιξης του σκυροδέµατος για τη συγκεκριµένη περιοχή εργα-
σίµου. Η συµπύκνωση υποβοηθείται µε κοπάνισµα µε ράβδο ή κόπανο, µε κτύπηµα των ξυλοτύπων 
κτλ. 

vii. Η άνω επιφάνεια των κεφαλόδεσµων διαµορφώνεται γενικώς (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά 
στα λοιπά συµβατικών τευχών) µε τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ, σύµφωνα µε το 
άρθρο «Τελειώµατα Επιφανειών Σκυροδεµάτων» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

viii. ∆ιακοπές διάστρωσης σκυροδεµάτων γενικά δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυ-
νατόν, διακοπή σκυροδέτησης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας που θα υπο-
δεικνύει τη θέση που θα γίνει η διακοπή, το χρόνο που αυτή θα διαρκέσει και τον τρόπο σύνδεσης 
του νωπού σκυροδέµατος µε εκείνο της διακοπείσας σκυροδέτησης. Η σύνδεση µε το νωπό σκυρό-
δεµα θα γίνεται γενικά µε απόξεση της διαστρωθείσας επιφανείας σκυροδέµατος, αποµάκρυνση των 
υλικών που έχουν αποσυντεθεί, πλύση µε άφθονο νερό κτλ σύµφωνα µε την παράγραφο 14.3 του 
ΚΤΣ ‘97, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τις σχετικές παραγράφους του άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµέ-
να Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

ix. Στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαίος, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπρά-
τησης, η εµπόδιση της ανόδου τυχόν υπάρχοντος υπόγειου ύδατος δια µέσου των κεφαλόδεσµων 
και της ανωδοµής των βάθρων ή προς τα υποστυλώµατα κτλ., όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κε-
φαλόδεσµων, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, µονώνονται µε υλικό κατά τις προδιαγραφές της 
µελέτης ή, ελλείψει σχετικής προδιαγραφής, µε υλικό της επιλογής του Αναδόχου και µετά από έ-
γκριση της Υπηρεσίας. 

261.3.13 Σιδηροί Οπλισµοί Κεφαλόδεσµων 
α. Για την επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΩΣ σε συνδυασµό 

µε τα αναφερόµενα στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα». Οι σίδηροι οπλισµοί θα συµµορφώ-
νονται µε τα οριζόµενα στη µελέτη (κατηγορία χάλυβα, διάµετρος, διαστάσεις και µορφή). Τοποθέτηση ο-
πλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων. Οι οπλισµοί τοποθετούνται µε ιδιαίτερη προσοχή 
και συνδέονται στέρεα σε όλες τις διασταυρώσεις µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλυτέρου πάχους, ανάλογα µε τη 
διάµετρο και τη θέση του οπλισµού. Τα άγκιστρα του οπλισµού, εφόσον απαιτούνται, θα είναι κανονικά και 
ευµεγέθη. Ιδιαίτερη φροντίδα λαµβάνεται για την ευθυγράµµιση των ράβδων του οπλισµού, την ακριβή και 
στερεή τοποθέτηση αυτών, τη διατήρηση σε σταθερή θέση κατά τη διάστρωση και συµπύκνωση του σκυ-
ροδέµατος, ιδίως στις περιοχές του άνω οπλισµού και κατά την κάλυψη αυτών µε σκυρόδεµα. Όπου κρίνε-
ται απαραίτητο, θα τοποθετούνται πρόχειρα ή µόνιµα υποστηρίγµατα. 

β. Πριν από την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέµατος, παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία, οι τοποθε-
τηµένοι οπλισµοί των κατασκευών µε βάση τους πίνακες οπλισµών, που έχουν συνταχθεί από το µελετητή 
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και έχουν ελεγχθεί από τον Ανάδοχο ή, ελλείψει τέτοιων πινάκων, µε βάση τους πίνακες οπλισµών που θα 
συντάξει ο Ανάδοχος. Οι πίνακες οπλισµού υπογράφονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται από την Υπη-
ρεσία. Οι θεωρηµένοι από την Υπηρεσία πίνακες οπλισµών, συνιστούν το αποδεικτικό καταµέτρησης αυτών 
που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 

γ. Όλοι οι προεξέχοντες οπλισµοί αναµονής θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή. 

261.4 Έλεγχοι και ∆οκιµές 

261.4.1 Έλεγχος Πυθµένα Έδρασης Πασσάλου 
α. Ανάλογα προς τη φύση των διατρηοµένων εδαφών, τις συνθήκες εµφάνισης υπογείων υδάτων και το βάθος 

του πασσάλου, υπάρχουν κίνδυνοι να συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του 
πασσάλου κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού καθαρισµού του πυθµένα του πασ-
σάλου και της έναρξης σκυροδέτησης αυτού (µε τη µεσολάβηση βέβαια της διαδικασίας καταβιβασµού και 
τοποθέτησης εντός της οπής του κλωβού οπλισµού του πασσάλου). Κατά την επιβολή της φόρτισης του 
πασσάλου µπορεί να προκληθεί λόγω της έδρασης του επί του χαλαρού υλικού µία µη αποδεκτή για το έρ-
γο υποχώρηση, µέχρις ότου η αιχµή του πασσάλου συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο, για το οποίο έχει 
υπολογισθεί να λειτουργήσει. 

β. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ποσότητας λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του πασσάλου, είναι δυνατόν, 
είτε µετά από εντολή της Υπηρεσίας είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, 
να προβλεφθεί ενσωµάτωση καθ’ όλο το µήκος του πασσάλου (από τον πυθµένα µέχρι την κεφαλή αυτού) 
δύο σιδηρών σωλήνων ελάχιστης διαµέτρου Φ76 mm ή επιθυµητής διαµέτρου Φ100 mm, αφού ληφθεί υ-
πόψη και η αποµείωση της διατοµής του πασσάλου και η επιρροή αυτή στη φέρουσα ικανότητά του. (Η εν-
σωµάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται αντιοικονοµική στην περίπτωση πασσάλων µικρών διαµέτρων λό-
γω της σοβαρής εξασθένησης της διατοµής των πασσάλων). Οι σωλήνες αυτοί φράζονται µε ένα πώµα 
από σκυρόδεµα ή άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. πλαστικό κάλυµµα), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα ανέλθει 
το σκυρόδεµα του πασσάλου µέσα στο σιδηρό σωλήνα. Οι σωλήνες πρέπει να είναι ικανοποιητικά ευθύ-
γραµµοι και θα καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθούν ευθύγραµµοι και κατά τη διάρκεια της κατασκευ-
ής του πασσάλου, προφυλασσόµενοι κατάλληλα από τυχόν κτυπήµατα. 

γ. Μετά το τέλος της σκυροδέτησης του πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις µέσα από τους προαναφερόµε-
νους σωλήνες και γίνεται δειγµατοληψία του πυθµένα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη στρώ-
µατος χαλαρού υλικού κάτω από την έδραση του πασσάλου, αυτό αποµακρύνεται µε εισπίεση ύδατος από 
τον έναν σωλήνα και αποκοµιδή του υλικού από τον άλλον (ή µε άλλη µέθοδο που θα εισηγηθεί ο Ανάδοχος 
και θα εγκρίνει η Υπηρεσία). Στη συνέχεια γεµίζει ο κενός χώρος κάτω από τον πυθµένα µε τσιµεντένεµα µε 
τσιµεντένεµα ή λεπτοσκυρόδεµα µέσω των σωλήνων, οπότε ολοκληρώνεται η επιδιόρθωση του πυθµένα 
έδρασης του πασσάλου. 

261.4.2 Έλεγχος Συνέχειας Σκυροδέτησης Πασσάλου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µαζί µε την υποβολή των στοιχείων της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων 
(βλ. παράγραφο «Υποβολές» ανωτέρω), να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση και «µη καταστροφική» 
µέθοδο ελέγχου της συνέχειας της σκυροδέτησης των πασσάλων (non destructive method, integrity tests) 
µε ακτίνες γ, ακουστικές µεθόδους κτλ. 

261.4.3 Ελαττωµατικοί Πάσσαλοι 
α. Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προφύλαξης, ώστε 

να µη δηµιουργούνται προβλήµατα ως προς την πληρότητα της διατοµής (π.χ. δηµιουργία λαιµού, ανάµιξη 
σκυροδέµατος µε εδαφικό υλικό κτλ.). Για αυτό το λόγο, η όλη εργασία πρέπει να επιβλέπεται διαρκώς από 
ειδικευµένο και έµπειρο τεχνικό προσωπικό. 

β. Επιπλέον πρέπει να ελέγχεται η καταναλισκοµένη ποσότητα σκυροδέµατος για τις διάφορες στάθµες του 
σκυροδετουµένου πασσάλου, σε σχέση µε τις θεωρητικά απαιτούµενες. 

γ. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα της κατασκευής. 
δ. Πάσσαλοι, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία για τη µη αρτιότητά τους (π.χ. βάσει αποτελεσµάτων των 

δοκιµών της προηγούµενης παραγράφου ή βάσει των αποτελεσµάτων του καταναλισκοµένου σκυροδέµα-
τος σε σχέση µε το θεωρητικώς απαιτούµενο κτλ.) απορρίπτονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, όλες δε οι 
οικονοµικές επιβαρύνσεις και η απώλεια χρόνου που πηγάζουν από τέτοιο γεγονός βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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261.4.4 ∆οκιµαστική Φόρτιση Πασσάλων 

261.4.4.1 Γενικά 
α. Από τη δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων προκύπτουν ακριβή συµπερά-

σµατα για τη σχέση φορτίων - καθίζησης και για τη φέρουσα ικανότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά επιτρέπουν 
την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης ή αποτελούν κατάλληλη βάση για την τυχόν αναθεώρησή 
τους. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµαστικές φορτίσεις σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς 
πασσάλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ακόλουθες παραγράφους χωρίς επιπλέον αποζηµίωση, µέχρι 
του προβλεποµένου αριθµού των δοκιµαστικών φορτίσεων. 

γ. Η κατασκευή των λειτουργικών ή µη λειτουργικών πασσάλων, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγ-
χο δοκιµαστικής φόρτισης, αµείβεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τιµές του Τιµολογίου. 

δ. Η δαπάνη των δοκιµαστικών φορτίσεων σε µη λειτουργικούς πασσάλους περιλαµβάνεται στην τιµή µονά-
δος των µη λειτουργικών πασσάλων. 

261.4.4.2 ∆οκιµαστική Φόρτιση µη Λειτουργικών Πασσάλων 
α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την κατασκευή µη λειτουργικών πασσάλων για την εκτέλεση 

δοκιµαστικής φόρτισης είτε πριν την έναρξη κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων, µε βάση τα αποτε-
λέσµατα της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας, είτε κατά τη διάρκεια κατασκευής των λειτουργικών πασ-
σάλων, µε βάση τις παρατηρούµενες επί τόπου συνθήκες του υπεδάφους. 

β. Οι µη λειτουργικοί πάσσαλοι κατασκευάζονται σε θέσεις που υποδεικνύει η Υπηρεσία και η µέθοδος εκτέλε-
σης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να συµφωνεί µε το DΙΝ 4014. Το µέγιστο φορτίο της δοκιµαστικής 
φόρτισης µπορεί να φτάσει µέχρι το διπλάσιο του φορτίου της µελέτης, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από 
την Υπηρεσία. 

γ. Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής φόρτισης µη λειτουργικών πασσάλων πρέπει να υποβάλλονται το ταχύ-
τερο δυνατόν στην Υπηρεσία για την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων για τη σχέση φορτίου - καθίζησης 
και κυρίως για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων ενώ είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
βάση για την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης ή την τυχόν αναθεώρηση τους. 

δ. Η εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων των µη λειτουργικών πασσάλων προηγείται της κατασκευής των 
λειτουργικών πασσάλων. 

261.4.4.3 ∆οκιµαστική Φόρτιση Λειτουργικών Πασσάλων 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει δοκιµαστικές φορτίσεις σε λειτουργικούς πασσάλους, των οποίων η 

αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο, µε την ακόλουθη ελάχιστη συχνότητα: 

- δοκιµαστική φόρτιση σε έναν πάσσαλο ανά 20 πασσάλους 

- δοκιµαστική φόρτιση σε έναν πάσσαλο σε κάθε θέση θεµελίωσης (γέφυρα, τοίχο κτλ.) 
β. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δώσει εντολή για εκτέλεση επιπλέον δοκιµαστικών φορτίσεων σε ο-

ποιονδήποτε λειτουργικό πάσσαλο, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, έναντι επιπλέον αµοιβής. 
γ. Σε κάθε περίπτωση η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να συµφωνεί µε το DΙΝ 4014, 

ενώ η διάταξη της φόρτισης και τα όργανα των µετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρί-
νονται από την Υπηρεσία. Το µέγεθος του δοκιµαστικού φορτίου θα είναι έως 150% του φορτίου λειτουργίας 
ενώ η διάρκεια της επιβολής κάθε δοκιµαστικού φορτίου θα ορίζεται από την Υπηρεσία. 

δ. Τέλος ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων, 
κυρίως για την ακριβέστερη εκτίµηση της σχέσης φορτίου - καθίζησης. 

261.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

261.5.1 Γενικά 
α. Όσον αφορά στις περιλαµβανόµενες δαπάνες, στην επιµέτρηση και στην πληρωµή, η πλήρης εργασία κα-

τασκευής πασσάλων καλύπτεται από τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί» του 
παρόντος, δηλαδή: 

- προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την κατασκευή πασσάλων 
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- διάτρηση για την κατασκευή πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους έδαφος 

- σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

- συµπλήρωση του διατρήµατος µε κοκκώδες υλικό 

- διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων. 
β. Οι τιµές µονάδος των ως άνω εργασιών ισχύουν ανεξάρτητα από το πλήθος και το βάθος των πασσάλων 

που θα κατασκευασθούν. Επίσης οι τιµές µονάδος ισχύουν και ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους που 
θα συναντηθεί: 

- «µαλακά εδάφη» π.χ. γαίες, µάργες, φερτά υλικά κτλ. 

- «σκληρά εδάφη» ή/και «πολύ σκληρά εδάφη» π.χ. υγιείς ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, κερατόλιθοι, γρανί-
τες και άλλα ηφαιστιογενή, λατυποπαγή, σχιστόλιθοι, ρηγµατωµένοι ή αποσαθρωµένοι βράχοι κτλ. 

261.5.2  Προσκόµιση - Αποµάκρυνση Εξοπλισµού  
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
(1) Την προσκόµιση και την αποµάκρυνση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων για 

την κατασκευή των έγχυτων πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο της εργολαβίας. ∆ιευκρινίζεται 
ότι σαν «µεµονωµένο τεχνικό έργο» θεωρείται, για παράδειγµα, κάθε ανεξάρτητη γέφυρα µε τους αντιστοί-
χους συνεχόµενους τοίχους της ή κάθε ανεξάρτητος τοίχος ή κάθε ανεξάρτητο τµήµα κτιρίου κτλ.. 

(2) Την προσκόµιση και την αποµάκρυνση των απαιτούµενων σωλήνων προστασίας και των απαραίτητων για 
την εξαγωγή τους µηχανηµάτων, επίσης σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 

(3) Την προσκόµιση και την αποµάκρυνση παντός λοιπού εξοπλισµού απαιτούµενου για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

(4) ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες µετακινήσεων του σχετικού µη-
χανικού εξοπλισµού από θέση σε θέση, για παράδειγµα, µέσα στο ίδιο βάθρο ή από ένα βάθρο σε άλλο 
βάθρο, εντός του κάθε «µεµονωµένου τεχνικού έργου», ανεξάρτητα από τον αριθµό των απαιτουµένων µε-
τακινήσεων, το µήκος κάθε πασσάλου ή το συνολικό µήκος των πασσάλων. 

261.5.3 ∆ιάτρηση για την Κατασκευή Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιαµέτρων σε Κάθε Είδους Έδαφος 
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
(1) Τις προεργασίες που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους «Υποβολές», «Χάραξη Θέσεων - Ανο-

χές» και «Προετοιµασία» του παρόντος. 
(2) Τη διάτρηση της απαιτούµενης οπής µε την προδιαγεγραµµένη διάµετρο σε κάθε είδους έδαφος, σε οποιο-

δήποτε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίση από την κατακόρυφο µε ή χωρίς σωλήνωση προστασίας. 
(3) Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά τη διάτρηση (επι-

φανειακά, υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης κτλ.). 
(4) Τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και κατασκευή των καταλλήλων έργων για την προστασία του διατρήµα-

τος και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ή άχρηστων 
υλικών σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

(5) Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κτλ. όλων των απαιτουµένων, για 
τη διάτρηση της οπής, υλικών (µπεντονίτης κτλ.). 

(6) Τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση µε σκοπό είτε την 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής) είτε την απόρ-
ριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής). 

(7) Την επανόρθωση ζηµιών δικτύων ΟΚΩ ή/και κατασκευών παρόδιων ιδιοκτησιών που τυχόν υπέστησαν 
βλάβη από την εκτέλεση έργων κατασκευής των πασσάλων. 

(8) Τη διεξαγωγή όλων των απαιτούµενων ποιοτικών ελέγχων 
(9) Τη διεξαγωγή δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς πασσάλους κατά τα αναγραφόµενα στη σχετική 

παράγραφο του παρόντος. 

261.5.4 Σκυροδέτηση Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιαµέτρων µε Σκυρόδεµα Κατηγορίας C20/25 
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
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(1) Την προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κτλ. 
(2) Την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, προσθέτων κτλ.) και παρα-

γωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την προµήθεια της κατάλληλης ποσότητας έτοιµου 
σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες ιδιότητες. 

(3) Τη σκυροδέτηση και τη συντήρηση του πασσάλου. 
(4) Τη διεξαγωγή όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 

261.5.5 Συµπλήρωση των ∆ιατρηµάτων µε Κοκκώδες Υλικό 
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
(1) Την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων κοκκωδών υλικών αµελητέας πλαστικότη-

τας (π.χ. άµµου, αδρανών ή µίγµατος αυτών) επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 
(2) Την τοποθέτηση των υλικών µέσα στην προς πλήρωση οπή και µέχρι το κατάλληλο ύψος σε στρώσεις και 

σε βαθµό συµπύκνωσης, ώστε να µην δηµιουργούνται κίνδυνοι υποχωρήσεων των παρειών του σκάµµα-
τος της οπής και να εξασφαλίζεται συνεχής και ακίνδυνη εργασία των µηχανηµάτων κατασκευής των πασ-
σάλων και κεφαλόδεσµων αυτών και των υπολοίπων εργασιών κατασκευής του έργου. 

(3) Την αντιµετώπιση των τυχόν επιφανειακών ή υπογείων κτλ. υδάτων. 

261.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

261.6.1 Γενικά 
• Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε: 

- σιδηρό οπλισµό των πασσάλων, 

- ενσωµάτωση σιδηρών σωλήνων κατάλληλης διαµέτρου µέσα στο σώµα του πασσάλου και η διενέρ-
γεια σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων κτλ. (βλ. παράγραφο «Έλεγχος Πυθµένα Έδρασης Πασ-
σάλου» του παρόντος), 

- εκτέλεση ελέγχων συνέχειας σκυροδέτησης του πασσάλου που αναφέρεται στην παράγραφο «Σκυρο-
δέτηση Πασσάλων» του παρόντος, 

- εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς πασσάλους και επί πλέον αυτών που περιλαµβά-
νονται στην τιµή µονάδος κατασκευής τους, 

- ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη λόγω βλαβερών υπογείων υδάτων που καθιστούν αναγκαία τη χρήση 
τσιµέντου ειδικού τύπου, 

- ενδεχόµενη πρόσθετη εδαφοτεχνική έρευνα σύµφωνα µε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία πρόγραµµα 
(βλ. παράγραφο «Συµπληρωµατική Γεωτεχνική Έρευνα» του παρόντος), 

- εκσκαφές και σκυροδετήσεις (οπλισµένες και άοπλες) για την κατασκευή κεφαλόδεσµων, 

- θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανάλογα µε τα αντίστοιχα σχετικά άρθρα του Τιµολο-
γίου. 

• ∆ιευκρινίζεται ότι στον όγκο της εκσκαφής κεφαλόδεσµων περιλαµβάνεται και ο όγκος των επανεπιχωθέ-
ντων τµηµάτων των διατρηµάτων που δεν σκυροδετήθηκαν, όπως επίσης και ο όγκος των αποκοπτοµένων 
κεφαλών των πασσάλων (βλ. παράγραφο «Σκυροδέτηση Πασσάλων» του παρόντος). 

261.6.2 Προσκόµιση – Αποµάκρυνση Μηχανικού Εξοπλισµού 
α. Οι εργασίες προσκόµισης και αποµάκρυνσης µηχανικού εξοπλισµού θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ). Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
β. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κάθε «µεµονωµένο τεχνικό έργο» της εργολαβίας. 
γ. Ενδιάµεσες αποµακρύνσεις και προσκοµίσεις του µηχανικού εξοπλισµού πριν από την ολοκλήρωση των 

εργασιών δεν θα επιµετρώνται. 
δ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
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τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

ε. Η αποζηµίωση του Αναδόχου για τις εργασίες προσκόµισης και αποµάκρυνσης µηχανικού εξοπλισµού που 
εκτελέστηκαν, θα γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές ως εξής: 

- Το 50% της τιµής καταβάλλεται µετά την προσκόµιση του πλήρους µηχανικού εξοπλισµού κατασκευής 
πασσάλων στο κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 

- Το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των πασσάλων στο 
κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 

- Εξυπακούεται ότι δεν καταβάλλεται στον Ανάδοχο η δαπάνη αποµάκρυνσης του εξοπλισµού από τα 
τεχνικά έργα ή την εργολαβία γιατί καλύπτεται από τις παραπάνω τιµές. 

261.6.3 ∆ιάτρηση Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιαµέτρων σε Κάθε Είδους Έδαφος 
α. Οι εργασίες διάτρησης πασσάλων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) διάτρησης, πλήρως περαιωµένων, 

ανά διάµετρο πασσάλου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Ο υπολογισµός του µήκους διάτρησης του κάθε πασσάλου γίνεται από τη στάθµη του πυθµένα του πασσά-
λου, όπως προβλέπεται στη µελέτη (ή όπως η στάθµη ενδεχοµένως τροποποιήθηκε κατά την κατασκευή 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κα-
τά την έναρξη των εργασιών διάτρησης των πασσάλων (σύµφωνα µε στάθµες της έγκρισης της Υπηρεσί-
ας). ∆ιάτρηση πασσάλου σε στάθµη πυθµένα κάτω από την προβλεποµένη από τη µελέτη (ή την εγκεκρι-
µένη τροποποίηση αυτής) δεν επιτρέπεται και δεν αναγνωρίζεται. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες διαµέτρους πασσάλων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

261.6.4 Σκυροδέτηση Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιαµέτρων µε Σκυρόδεµα Κατηγορίας C20/25 
α. Οι εργασίες σκυροδέτησης πασσάλων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) σκυροδετούµενου πασσάλου, 

πλήρως περαιωµένων, ανά διάµετρο πασσάλου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Ο υπολογισµός του µήκους σκυροδέτησης του κάθε πασσάλου γίνεται από τη στάθµη του πυθµένα του 
πασσάλου, όπως προβλέπεται από τη µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ενδεχόµενα τροποποιήθηκε κατά την 
κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), µέχρι την οριστική στάθµη σκυροδέτησης της κεφαλής του 
πασσάλου που προβλέπεται στη µελέτη (ή όπως η στάθµη ενδεχόµενα τροποποιήθηκε κατά την κατασκευή 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας). ∆εν επιµετράται το τυχόν επιπλέον βάθος που εκτελέσθηκε κάτω από 
την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το αποκοπτώµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες διαµέτρους πασσάλων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η πρόσθετη δαπάνη σκυροδέµατος που σκυροδετείται πάνω από την 
οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου (βάσει της οποίας υπολογίζεται το επιµετρούµενο τµήµα του 
πασσάλου) κατά 0,30 m έως 0,60 m τουλάχιστον και που στη συνέχεια καθαιρείται κατά τρόπο που να µην 
θιγούν οι προεξέχοντες οπλισµοί. Περιλαµβάνεται επίσης και η δαπάνη καθαίρεσης του σκυροδέµατος αυ-
τού. 
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261.6.5 Συµπλήρωση της Οπής των Πασσάλων µε Κοκκώδες Υλικό 
α. Οι εργασίες συµπλήρωσης της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 

(m³), πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

β. Ως διάµετρος της επανεπίχωσης θα ληφθεί η ονοµαστική διάµετρος του πασσάλου και ως κάτω στάθµη η 
οριστική στάθµη σκυροδέτησης της κεφαλής του πασσάλου (κάτω από την οποία επιµετράται το σκυρόδεµα 
του πασσάλου). 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Ο απολλυµένος όγκος του κοκκώδους υλικού από τη συµπύκνωση αυτού και από τη διαφορά µεταξύ της 
πραγµατικής διαµέτρου της οπής και της ονοµαστικής διαµέτρου, βάσει της οποίας γίνεται η επιµέτρηση, 
δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως αλλά νοείται ότι οι δαπάνες του περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της 
προσφοράς του Αναδόχου. 

261.6.6 Τιµές Μονάδας Πασσάλων ∆ιαµέτρου που δεν Περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο 
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διαµέτρου πασσάλου διαφορετικής από τις διαµέτρους που αναφέρονται στο 
Τιµολόγιο, οι τιµές µονάδος διάτρησης και σκυροδέτησης των πασσάλων θα καθορίζονται µε αναγωγή ως ακο-
λούθως: 
(1) Για τη διάτρηση, η νέα τιµή θα ανάγεται µε βάση το λόγο DN / DM 

όπου: DN = η διάµετρος του νέου πασσάλου (που δεν περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο) 
DΜ = η αµέσως µικρότερη διάµετρος πασσάλου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. (Αν δεν υπάρ-

χει µικρότερη διάµετρος για την DΜ θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διά-
µετρος). 

(2) Για τη σκυροδέτηση πασσάλων, η νέα τιµή θα ανάγεται µε βάση το λόγο (DN / DM)² και κατά τα λοιπά ως 
ανωτέρω. 

262. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

262.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

- προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την έµπηξη πασσάλων 

- προµήθεια ή προκατασκευή πασσάλων διαφόρων διατοµών και από διάφορα υλικά (οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα, χάλυβα και ξύλο) 

- έµπηξη, σε κάθε είδους έδαφος, πασσάλων διαφόρων διατοµών και από διάφορα υλικά 

- διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων για τον προσδιορισµό της Φέρουσας Ικανότητας 
(ΦΙ) 

- διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του 
παρόντος άρθρου. 

(2) Κύρια οµάδα των εµπηγνυόµενων πασσάλων αποτελούν οι έτοιµοι πάσσαλοι, οι οποίοι µπορεί να είναι 
χαλύβδινοι, από οπλισµένο σκυρόδεµα κτλ. και εµπήγονται στο έδαφος µε τη βοήθεια πασσαλοπήκτη. 
Ως πρόχυτοι πάσσαλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα νοούνται οι προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από 
οπλισµένο σκυρόδεµα συνήθως συµπαγούς (ή σπανιότερα κοίλης) διατοµής, οι οποίοι εφοδιάζονται µε αιχ-
µή στο κάτω άκρο τους. 
Ως χαλύβδινοι πάσσαλοι νοούνται οι έτοιµοι πάσσαλοι, οι οποίοι κατασκευάζονται από δοµικό χάλυβα µε 
κοίλες διατοµές (π.χ. σωληνωτοί ή κιβωτιοειδείς πάσσαλοι) ή από µορφοσίδηρο (π.χ. διατοµής «Η»). Οι κι-
βωτιοειδείς και σωληνωτοί πάσσαλοι είναι κατά κανόνα ανοικτοί στο κάτω άκρο τους, δηλ. δεν εφοδιάζονται 
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µε αιχµή και λειτουργούν κυρίως ως «πάσσαλοι αιχµής», ενώ οι πάσσαλοι µορφής δοκού λειτουργούν ως 
«πάσσαλοι τριβής». 
Ως ξύλινοι πάσσαλοι νοούνται οι πάσσαλοι κυλινδρικής διατοµής, οι οποίοι αποτελούνται από επεξεργα-
σµένη κατά κανόνα ξυλεία προερχόµενη από ευθύγραµµους κορµούς δένδρων. Η αιχµή των ξύλινων πασ-
σάλων διαµορφώνεται σε σχήµα τετραγωνικής πυραµίδας, η οποία εφόσον απαιτείται, εφοδιάζεται µε χα-
λύβδινο περίβληµα. 

262.2 Υλικά 

262.2.1 Πρόχυτοι Πάσσαλοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 

262.2.1.1 Γενικά 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 261.2.1 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεατοπάσσαλοι» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

262.2.1.2 Σκυρόδεµα Πασσάλων 
(1) Οι πρόχυτοι πάσσαλοι θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής 35 MPa 

(σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37), σύµφωνα µε το άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» και κατά τα 
λοιπά σύµφωνα µε το DIN 1045 (την τελευταία ισχύουσα έκδοση). 

(2) Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη από 350 kg/m3 σκυροδέµατος. 

(3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 261.2.2 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεα-
τοπάσσαλοι» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

262.2.1.3 Σκυρόδεµα Κεφαλόδεσµων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 261.2.3 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεατοπάσσαλοι» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

262.2.1.4 Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέµατος 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 261.2.4 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεατοπάσσαλοι» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

262.2.1.5 Σιδηρούς Οπλισµός 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 261.2.5 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεατοπάσσαλοι» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

262.2.2 Χαλύβδινοι Πάσσαλοι 
(1) Οι πάσσαλοι από µορφοσίδηρο θα είναι της διατοµής που ορίζεται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και θα 

είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα συµµορφούµενο προς τα πρότυπα DIN 17100, ASTM A 36/A 36M ή 
εναλλακτικά προς το πρότυπο ASTM A 572/A 572M. 

(2) Οι πάσσαλοι από δοµικό χάλυβα µε κοίλη διατοµή θα είναι της διατοµής του σχήµατος που ορίζεται στην 
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Οι σωληνωτοί πάσσαλοι µε διάµετρο µικρότερη από 360 mm θα συµµορφώνονται προς το πρότυπο 
ASTM A 252, Grade 2 ή 3. 

- Οι σωληνωτοί πάσσαλοι µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση µε 360 mm θα συµµορφώνονται προς το πρό-
τυπο ASTM A 252, Grade 3. 

- Η τιµή ισοδυναµίας άνθρακα του χάλυβα των πασσάλων µε κοίλη διατοµή, όπως ορίζεται στο πρότυ-
πο American Welding Society (AWS) D1.1, δεν θα είναι µεγαλύτερη από 0,45. 

- Η περιεκτικότητα του χάλυβα των πασσάλων µε κοίλη διατοµή σε θείο δεν θα είναι µεγαλύτερη από 
0,05%. 

- ΟΙ ραφές / συγκολλήσεις στους πασσάλους µε κοίλη διατοµή θα είναι πλήρους διείσδυσης και θα συµ-
µορφώνονται προς το πρότυπο AWS D1.1. Ατελής διείσδυση των συγκολλήσεων καθώς και ελαττω-
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µατικές συγκολλήσεις σε πασσάλους µε κοίλες διατοµές θα επισκευάζονται µε µεθόδους της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 

(3) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των συγκολλήσεων και της διαδι-
κασίας παραγωγής των πασσάλων από δοµικό χάλυβα προς τεκµηρίωση της συµµόρφωσής τους προς τα 
προαναφερόµενα πρότυπα. 

262.2.3 Ξύλινοι Πάσσαλοι 
(1) Οι ξύλινοι πάσσαλοι θα συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM D25 µε την εξαίρεση ότι 

οι διάµετροι κεφαλής και αιχµής θα είναι ως στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 262.2-1 : ∆ιάµετροι κεφαλής και αιχµής ξύλινων πασσάλων 

∆ιάµετρος κεφαλής(1) 

# 
Μήκος πασσάλου 

[m] 
Ελάχιστη 

[mm] 
Μέγιστη 

[mm] 
Ελάχιστη διάµετρος αιχµής 

[mm] 
1 2 3 4 5 

1 < 12 300 500 200 
2 12 - 16 300 500 175 
3 16 - 23 325 500 175 
4 23 - 27 325 500 150 
5 > 27 325 500 125 

(1) Οι διάµετροι κεφαλής µετρώνται σε απόσταση περίπου ενός µέτρου από την κεφαλή 
(2) Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για την κατασκευή ξύλινων πασσάλων µπορεί να είναι συνήθους προέλευσης 

(έλατο, πεύκο, δρυς κτλ.), Αφρικανικής (π.χ. Bongossi) ή υπερατλαντικής (π.χ. Basralocus, Demerara 
Greenheart, Oregon Pine, Douglas Fir). 

(3) Για την κατασκευή των ξύλινων πασσάλων χρησιµοποιούνται ευθύγραµµοι κορµοί δένδρων, οι οποίοι σε 
κανένα σηµείο τους δεν θα παρουσιάζουν απόκλιση πάνω από L / 300 από µια χορδή που τεντώνεται σε 
επαφή µε την επιφάνεια του πασσάλου από την κεφαλή µέχρι την αιχµή του (όπου L = το µήκος του πασ-
σάλου). 

(4) Το εύρος των ρωγµών (σχισµών) στους ανεπεξέργαστους ξύλινους πασσάλους δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 10 mm. Στους ξύλινους πασσάλους από επεξεργασµένη ξυλεία το εύρος των ρωγµών δεν θα υπερβαίνει 
τα 10 mm πριν την επεξεργασία και τα 13 mm αµέσως µετά την επεξεργασία. 

(5) Σε περίπτωση που η εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ή/και η Υπηρεσία το απαιτεί, η ξυλεία των πασσάλων µετά 
τη µηχανική της κατεργασία υπόκειται σε επεξεργασία µε συντηρητική / αντισηπτική ουσία (κρεόζωτο). Η εν 
λόγω επεξεργασία της ξυλείας των πασσάλων θα γίνει σύµφωνα µε τις Αµερικανικά πρότυπα της American 
Wood Preservers Association (AWPA). 

(6) Η φυσική υγρασία των µη επεξεργασµένων ξύλινων πασσάλων κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο δεν 
πρέπει να είναι λιγότερη από 18% σε βάθος 50 mm από την επιφάνεια του ξύλου. Οι πάσσαλοι από επε-
ξεργασµένη ξυλεία εµπήγονται σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες µετά την επεξεργασία τους µε 
συντηρητική / αντισηπτική ουσία.  

(7) Όλες οι οπές και εγκοπές των ξύλινων πασσάλων που υπέστησαν επεξεργασία, θα υπόκεινται σε επί πλέον 
επεξεργασία µε συντηρητική / αντισηπτική ουσία. 

262.3 Εκτέλεση Εργασιών 

262.3.1 Γενικά 
(1) Οι εργασίες για την κατασκευή, έµπηξη και δοκιµαστική φόρτιση των εµπηγνυόµενων πασσάλων θα εκτε-

λούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 4026 και DIN 1054. 
(2) Για την έµπηξη των πασσάλων θα χρησιµοποιηθούν πασσαλοπήκτες άµεσης ενέργειας (ατµοκίνητοι, δηζε-

λοκίνητοι, υδραυλικοί πασσαλοπήκτες, ατµόσφυρες) ή έµµεσης ενέργειας (πασσαλοπήκτες ελεύθερης 
πτώσης), αρκεί να αναπτύσσουν ικανή ενέργεια για ελάχιστη διείσδυση πασσάλου 3 mm ανά κτύπο κατά 
την επίτευξη της απαιτούµενης Φέρουσας Ικανότητας (ΦΙ) του πασσάλου. 
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(3) Η χρήση δονητικού πασσαλοπήκτη δεν επιτρέπεται, παρά µόνο µετά από έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. Σε 
κάθε περίπτωση ο µηχανικός εξοπλισµός που προτίθεται ο Ανάδοχος να χρησιµοποιήσει, θα πρέπει να 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. 

(4) Οι χρησιµοποιούµενοι πασσαλοπήκτες θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τον εξής εξοπλισµό: 

- Πασσαλοπήκτες µε µηχανή εξωτερικής καύσης, οι οποίες δεν είναι απλής ενέργειας, θα πρέπει να δια-
θέτουν µετρητή που καταγράφει την ταχύτητα της σφύρας. 

- Οι δηζελοκίνητοι πασσαλοπήκτες διπλής ενέργειας µε µηχανή εσωτερικής καύσης θα πρέπει να διαθέ-
τουν µετρητή που καταγράφει την πίεση στον θάλαµο αναπήδησης. 

- Για τους πασσαλοπήκτες που δεν διαθέτουν τρόπο οπτικής παρατήρησης των κτύπων του κριού, θα 
πρέπει να διαθέτουν µετρητή της ενέργειας της σφύρας µε δυνατότητα εκτύπωσης των δεδοµένων, τα 
οποία θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

- Οι ατµόσφυρες θα είναι εφοδιασµένες µε λέβητα που διαθέτει µετρητή πίεσης ακριβείας και συνεχούς 
λειτουργίας. 

(5) Οι πασσαλοπήκτες που προορίζονται για την έµπηξη πρόχυτων πασσάλων από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προσδώσουν ανά κρούση στη σφύρα ενέργεια τουλάχιστον 0,3 kg m για κάθε 
kg βάρους πασσάλου που εµπήγεται. Ωστόσο σε καµία περίπτωση η ανά κτύπο συνολική αναπτυσσόµενη 
ενέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.400 kg m. 

(6) Οι πασσαλοπήκτες που προορίζονται για την έµπηξη χαλύβδινων πασσάλων, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προσδώσουν ανά κρούση στη σφύρα ενέργεια τουλάχιστον 1.000 kg m ανά κτύπο. 

(7) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση λεπτοµερές πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών 
πασσαλέµπηξης, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και εξοπλισµός και θα τεκ-
µηριώνεται η καταλληλότητά τους για τις απαιτήσεις και συνθήκες του συγκεκριµένου Έργου. Επίσης ο Α-
νάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί Μητρώο Έµπηξης Έτοιµων Πασσάλων, στο οποίο θα καταγρά-
φονται δεδοµένα κατ’ αντιστοιχία µε τον πίνακα 261.3-1 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι και Φρεατοπάσσα-
λοι» της παρούσας ΓΤΣΥ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιλαµβάνει στο υπόψη µητρώο όσα επιπλέον 
στοιχεία ζητήσει η Υπηρεσία να εµφανίζονται. Για κάθε πάσσαλο που εµπήγεται και για όσες ηµέρες διαρκεί 
η πασσαλέµπηξη, θα υποβάλλεται καθηµερινά στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο του τµήµατος του µητρώου 
που αφορά στον εµπηγνυόµενο πάσσαλο, υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο εργοταξιάρχη ή τον εκπρό-
σωπό του.  

(8) Πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράµµατος πασσαλεµπήξεων, ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει τα διαθέσι-
µα στοιχεία εδάφους δια της διεξαγωγής µιας δοκιµαστικής πασσαλέµπηξης σε κάθε θέση θεµελίωσης (α-
κρόβαθρο γέφυρας κτλ.) και σε βάθος τουλάχιστον 2 m κάτω από το καθορισµένο βάθος του λειτουργικού 
πασσάλου. Σε περίπτωση µη συµφωνίας µεταξύ των διαθέσιµων στοιχείων και των συνθηκών εδάφους 
που προκύπτουν από την δοκιµαστική πασσαλέµπηξη, ειδοποιείται αµέσως η Υπηρεσία και στη συνέχεια ο 
Ανάδοχος υποβάλει για έγκριση διορθωτικά µέτρα. Κατά τα λοιπά ισχύει η απαίτηση για διεξαγωγή συ-
µπληρωµατικής γεωτεχνικής έρευνας σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο «Συµπληρωµατική Γεωτεχνική 
Έρευνα» του άρθρου 261 «Έγχυτοι Πάσσαλοι και Φρεατοπάσσαλοι» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(9) Γενικά οι πάσσαλοι θα εµπήγονται σε τόσο βάθος είτε όσο ορίζεται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη είτε 
όσο χρειάζεται προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη ΦΙ του πασσάλου. 

(10) Οι πάσσαλοι θα εµπήγονται µε µέγιστη ανοχή 1:75 ως προς την κατακόρυφο ή τη θεωρητική τους κλίση. Η 
µέγιστη επιτρεπόµενη εκτροπή της κλίσης του πασσάλου µετά την έµπηξή του από τη θεωρητική του θέση 
είναι 100 mm. Οι πάσσαλοι θα εµπήγονται µέχρι τις στάθµες που ορίζονται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέ-
τη, µε µέγιστη ανοχή ±12 mm ως προς τις θεωρητικές στάθµες. Σε περίπτωση µη τήρησης των προαναφε-
ροµένων ορίων / ανοχών, ο Ανάδοχος µε δική του δαπάνη θα εφαρµόζει διορθωτικά µέτρα αποκατάστασης 
της µη συµµόρφωσης. 

(11) Όποιοι πάσσαλοι τυχόν ωθηθούν προς τα έξω λόγω έµπηξης άλλου (ων) πασσάλου (ων) στην περιοχή ή 
εξαιτίας άλλου λόγου, θα επανεµπήγονται µε δαπάνη του Αναδόχου. Όποιος πάσσαλος υποστεί φθορά λό-
γω κακού χειρισµού κατά την έµπηξη ή εξαιτίας άλλου λόγου, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη ΦΙ 
του, µε δαπάνη του Αναδόχου είτε θα εξολκύεται και θα αντικαθίσταται ή θα εµπήγεται πρόσθετος νέος, υ-
γιής πάσσαλος δίπλα στον ελαττωµατικό. 

(12) Η διαδικασία της πασσαλέµπηξης για κάθε συγκεκριµένο πάσσαλο θα είναι συνεχής, χωρίς διακοπές. ∆εν 
επιτρέπεται η εφαρµογή ουδεµίας δύναµης προκειµένου να διορθωθεί η κατακορυφότητα, η κλίση ή η θέση 
των ήδη εµπηγµένων πασσάλων. 
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(13) Η χρήση της µεθόδου έµπηξης πασσάλου µε «υδραυλική υποσκαφή» δεν επιτρέπεται, παρά µόνο µετά 
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

262.3.2 Πρόχυτοι Πάσσαλοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
(1) Όλες οι εργασίες προκατασκευής των πασσάλων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα προδιαγεγραµµένα στο 

άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο πα-
ρόν άρθρο. 

(2) Η προκατασκευή των πρόχυτων πασσάλων θα γίνεται µε τους τύπους τοποθετηµένους σε οριζόντια θέση. 
Η επιφάνεια, επί της οποίας εκτελείται η προκατασκευή, θα εδράζεται επί συµπαγούς θεµελίωσης µη υπο-
κείµενης σε καθιζήσεις. Έκαστος πάσσαλος θα σκυροδετείται χωρίς διακοπή µε µια µικρή υπερπλήρωση 
του τύπου. 

(3) Η δόνηση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε εξωτερικούς ή εσωτερικούς δονητές της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Οι πάσσαλοι επιτρέπεται να σκυροδετούνται στο πλήρες µήκος των ράβδων του οπλισµού υπό την προϋ-
πόθεση ότι η τυχόν περίσσεια του σκυροδέµατος θα αποκόπτεται µετά την αφαίρεση των τύπων. 

(4) Οι πλευρικοί τύποι µπορούν να αφαιρούνται µετά την παρέλευση 24 h – 48 h, αλλά οι πάσσαλοι δεν επι-
τρέπεται να µετακινηθούν πριν αποκτήσουν αντοχή σε θλίψη ίση µε την αντίστοιχη ελάχιστη αντοχή που 
προβλέπεται για τις 28 ηµέρες και σε καµία περίπτωση πριν την παρέλευση τεσσάρων (4) ηµερών. 

(5) Μετά την αφαίρεση των τύπων ο πάσσαλος πρέπει να εµφανίζει µια ευθύγραµµη, λεία και οµαλή επιφάνεια, 
απαλλαγµένη από κυψελοειδείς εσοχές, κενά ή άλλα παρόµοια ελαττώµατα. Η επιφάνεια του πασσάλου σε 
κανένα σηµείο της δεν θα παρουσιάζει απόκλιση πάνω από 25 mm από µια χορδή που τεντώνεται σε επα-
φή µε την επιφάνεια από την κεφαλή µέχρι την αιχµή του πασσάλου. 

(6) Οι πρόχυτοι πάσσαλοι θα συντηρούνται είτε εντός υγρής άµµου που καλύπτεται µε υγρή λινάτσα, ή σε πε-
ριβάλλον υδρατµών για όσο χρόνο απαιτείται προκειµένου οι πάσσαλοι να αποκτήσουν την απαιτούµενη 
αντοχή των 28 ηµερών και οπωσδήποτε για διάστηµα τεσσάρων (4) ηµερών. 

(7) Για την ανύψωση και µεταφορά των πρόχυτων πασσάλων ο Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση για έγκριση 
στην Υπηρεσία σχετικά µε τις θέσεις των σηµείων ανάρτησης για την ανύψωση (ή σηµείων στήριξης για τη 
µεταφορά) και τις απαιτούµενες διατάξεις προκειµένου οι αναπτυσσόµενες τάσεις στους πασσάλους, να 
παραµένουν κάτω από τις µέγιστες επιτρεπόµενες. 

(8) Οι πάσσαλοι ανά πάσα στιγµή θα µεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι φθορές των άκρων 
από κτυπήµατα. Όσοι πάσσαλοι χαρακτηριστούν από τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας ότι έχουν υποστεί 
ουσιαστικές φθορές λόγω κακών χειρισµών κατά τη µεταφορά τους, θα αποσύρονται και θα αντικαθιστώνται 
µε καινούργιους µε δαπάνη του Αναδόχου. 

(9) Οι κεφαλές των πρόχυτων πασσάλων από οπλισµένο σκυρόδεµα θα προστατεύονται από φθορές που εί-
ναι δυνατόν να προκληθούν από τις κρούσεις της σφύρας, µε τρόπο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσί-
ας. Η προστασία αυτή πρέπει να είναι έτσι µελετηµένη και να εφαρµόζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκα-
λεί τη µικρότερη δυνατή απορρόφηση της ενέργειας της σφύρας, παρέχοντας επαρκή προστασία στην κε-
φαλή του πασσάλου. 

(10) Σε περίπτωση που κατά την έµπηξη ενός πασσάλου προκύψει η ανάγκη αύξησης του µήκους του, τότε το 
σκυρόδεµα του άνω τµήµατος του εµπηγνυόµενου πασσάλου θα αφαιρείται, αφήνοντας ακάλυπτες τις ρά-
βδους του σιδηρού οπλισµού για ένα µήκος τουλάχιστον σαράντα (40) φορές τη διάµετρο της παχύτερης 
ράβδου του πασσάλου. Η τελική τοµή του σκυροδέµατος θα είναι κάθετη στο διαµήκη άξονα του πασσάλου. 
Επί των αναµονών του οπλισµού που αποκαλύφθηκε, θα συνδέεται (µε µέθοδο που προβλέπει ο ΕΚΩΣ ’00 
και εγκρίνει η Υπηρεσία) ο οπλισµός του πρόσθετου µήκους του πασσάλου που θα κατασκευαστεί µε έγχυ-
το σκυρόδεµα επί τόπου. Λίγο πριν την σκυροδέτηση της επέκτασης του πασσάλου και για την εξασφάλιση 
της συνάφειας µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος, η διεπιφάνεια επαλείφεται µε κατάλληλο προς τούτο 
υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

262.3.3 Χαλύβδινοι Πάσσαλοι 
(1) Όλες οι ενώσεις (µατίσεις) των πασσάλων από δοµικό χάλυβα θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του προτύπου AWS D1.1. Οι µατίσεις / ραφές των πασσάλων από µορφοσίδηρο θα είναι συγκολλήσεις 
πλήρους διείσδυσης. Οι µατίσεις / ραφές των πασσάλων µε κοίλη διατοµή θα εκτελούνται σε µόνιµες εγκα-
ταστάσεις συνεργείου συγκολλήσεων και θα είναι επίσης συγκολλήσεις πλήρους διείσδυσης. 

(2) Για την συγκράτηση των χαλύβδινων πασσάλων σε ευθυγραµµία µε τον άξονα της σφύρας και προς απο-
φυγή υπερβολικής διατάραξης της κεφαλής σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών έµπηξης, το άνω τµήµα 
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των πασσάλων θα τέµνεται / διαµορφώνεται κάθετα προς τον άξονά τους και στη συνέχεια θα προσαρµόζε-
ται στην κεφαλή ένας σκούφος κρούσης από χυτοσίδηρο ή δοµικό χάλυβα. 

(3) Τα άκρα των υπό µάτιση χαλύβδινων πασσάλων που τυχόν φθάρηκαν κατά την πασσαλέµπηξη, θα αφαι-
ρούνται δια κοπής του ελαττωµατικού τµήµατος του πασσάλου. Η υπόψη κοπή θα γίνεται µε χρήση αυτο-
καθοδηγούµενου µηχανήµατος κοπής µετάλλων και όχι µε χειροκίνητη φλογοκοπή. 

262.3.4 Ξύλινοι Πάσσαλοι 
(1) Η κεφαλή των ξύλινων πασσάλων προστατεύεται µε µια κολουροκωνική χαλύβδινη στεφάνη που τοποθετεί-

ται εν θερµώ πριν από την έµπηξη. Το πάχος του ελάσµατος της στεφάνης θα είναι της τάξης των 10 mm – 
15 mm, ενώ το ύψος του κόλουρου κώνου θα είναι της τάξης των 100 mm – 150 mm. 

(2) Επιπλέον της στεφάνης που τοποθετείται στην κεφαλή, χαλύβδινες στεφάνες τοποθετούνται κάθε 3 m κατά 
µήκος του πασσάλου, καθώς και πέντε (5) επιπλέον ενδιάµεσες στεφάνες σε κάθε πάσσαλο ως εξής: στα 
75 mm, 150 mm και 300 mm από την αιχµή και δύο (2) στεφάνες στα 600 mm από την κεφαλή του πασσά-
λου. Οι εν λόγω ενδιάµεσες στεφάνες θα έχουν πλάτος περί τα 40 mm και πάχος ελάσµατος 0,75 mm, θα 
είναι κατασκευασµένες από χάλυβα επεξεργασµένο εν θερµώ, θα εµφανίζουν αντοχή σε εφελκυσµό τουλά-
χιστον 22 kN και θα εφαρµόζουν σφικτά στην περίµετρο του πασσάλου. 

(3) Συνήθως η αιχµή των ξύλινων πασσάλων δεν εφοδιάζεται µε περίβληµα, αλλά στην περίπτωση πετρωδών 
εδαφών η αιχµή πρέπει να προστατεύεται µε περίβληµα από σφυρήλατο χάλυβα, το οποίο αναπτύσσεται 
σε µήκος από 1,5 d έως 2 d από την αιχµή του πασσάλου (όπου d = η διάµετρος αιχµής του πασσάλου). 

(4) Μετά την έµπηξη των πάσσαλων και την περικοπή του άνω τµήµατός τους µέχρι το επιθυµητή στάθµη, οι 
κεφαλές όλων των πασσάλων από επεξεργασµένη ξυλεία, οι οποίοι δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα, θα 
επαλείφονται εν θερµώ µε µίγµα κρεόζωτου και πίσσας (σε αναλογία 60:40) σε τουλάχιστον τρεις (3) στρώ-
σεις ή εναλλακτικά θα καλύπτονται µε διαδοχικές στρώσεις (τουλάχιστον τρεις) πιληµάτων εµποτισµένων εν 
θερµώ µε άσφαλτο που θα ασφαλίζονται µε σύρµα περισφιγµένο πάνω στον κορµό του πασσάλου. 

(5) Κατά την πασσαλέµπηξη ο ξύλινος πάσσαλος θα συγκρατείται προς αποφυγή πλευρικών µετατοπίσεων σε 
διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα 6 m κατά µήκος του πασσάλου και µεταξύ της κεφαλής του και της 
επιφάνειας του εδάφους. 

(6) Σε περίπτωση που ο παρατηρούµενος αριθµός κρούσεων της σφύρας είναι: 

- είτε διπλάσιος του αναµενόµενου αριθµού κρούσεων που απαιτείται για διείσδυση 300 mm 

- ή τριπλάσιος του αναµενόµενου αριθµού κρούσεων που απαιτείται για διείσδυση 75 mm 
για την ανάπτυξη της απαιτούµενης ΦΙ του πασσάλου, τότε θα εφαρµόζονται πρόσθετα µέτρα υποβοήθη-
σης της πασσαλέµπηξης. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι η εφαρµογή υδραυλικής υποσκαφής ή προκαταρκτι-
κής διάτρησης, όπου επιτρέπεται, ή χρήση µεγαλύτερου πασσαλοπήκτη εξοπλισµένου µε βαρύτερη σφύρα 
που λειτουργεί µε χαµηλή ταχύτητα. 

262.4 Έλεγχοι 

262.4.1 Γενικά 
∆ιεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται για την τήρηση των απαιτήσεων και την εφαρµογή των προτύπων 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

262.4.2 Πρόχυτοι Πάσσαλοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
(1) Θα διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της 

παρούσας ΓΤΣΥ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. 
(2) Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος καθώς και η µέθοδος κατασκευής των πρόχυτων 

πασσάλων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία. 
(3) Τα εργοστάσια προκατασκευής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους πρόχυτους πασσάλους, 

πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και φυσικών χαρακτηριστικών 
των πασσάλων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 

(4) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων στοιχείων καθώς και 
της ποιότητας του σκυροδέµατος είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι. 
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(5) Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παρτίδα πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη του προµηθευ-
τή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρό-
σωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει 
στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία 
της συγκεκριµένης παρτίδας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στους απαιτούµενους ελέγχους. 

(6) Για κάθε ελεγχόµενη ποσότητα πασσάλων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και υπογράφεται 
από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων που διεξήχθησαν κατά την διαδικασία της προκατασκευής, ιδιαίτερα δε αναφορικά µε την τήρηση 
των προτύπων DIN 1045, DIN 1048, DIN 4225 και DIN 4030. 

(7) Τα προς έλεγχο δείγµατα θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα λαµβάνονται από υγιείς πασσά-
λους που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους. 

(8) Αν οι έλεγχοι γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών, διατηρεί το 
δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά 
κτλ.). 

(9) Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα πασσάλων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές σε σχέση 
µε τη συγκεκριµένη παρτίδα, να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός 
προδιαγραφής, η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα πασσά-
λων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 

262.4.3 Προσδιορισµός ΦΙ Εµπηγνυόµενων Πασσάλων 
(1) Γενικά ισχύουν οι απαιτήσεις για διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή/και µη λειτουργι-

κούς πασσάλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 261.4.4 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & 
Φρεατοπάσσαλοι» της παρούσας ΓΤΣΥ, από τις οποίες δοκιµές θα προκύψουν ακριβή συµπεράσµατα για 
τη σχέση φορτίων - καθίζησης και για τη Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) των πασσάλων. Τα συµπεράσµατα αυτά 
επιτρέπουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης ή αποτελούν κατάλληλη βάση για την τυχόν ανα-
θεώρησή τους. 

(2) Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων για τον προσδιορισµό της ΦΙ των 
εµπηγνυόµενων πασσάλων ή σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων απαιτείται 
να συγκριθούν µε τιµές ΦΙ που προκύπτουν από εφαρµογή άλλης µεθόδου, τότε χρησιµοποιούνται οι ακό-
λουθες ηµιεµπειρικές µαθηµατικές σχέσεις, ανάλογα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου µηχανήµατος: 

- Πασσαλοπήκτες ελεύθερης πτώσης:  P = W² H (W+X)-1 / (0,04 S + 0,035) 

- Ατµοκίνητοι πασσαλοπήκτες (απλής ενέργειας): P = W H / (0,06 S + 0,015) 

- Ατµοκίνητοι πασσαλοπήκτες (διπλής ενέργειας): P = E / (0,06 S + 0,015) 

- ∆ηζελοκίνητοι πασσαλοπήκτες:   P = E / (0,06 S + 0,015 X / W) 
όπου: 
P  = ασφαλής ΦΙ σε kg 
W = βάρος των κρουστικών µερών της σφύρας σε kg 
H  = ελεύθερο ύψος πτώσης σε m 
E  = ενέργεια που παράγεται από την κρούση του κριού ανά κτύπο σε kg m, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του κατασκευαστή. 
S  = µέση διείσδυση ανά κτύπο σε cm για τους τελευταίους είκοσι (20) κτύπους όταν  πρό-

κειται για ατµοκίνητο ή δηζελοκίνητο πασσαλοπήκτη και για τους τελευταίους πέντε (5) κτύ-
πους όταν πρόκειται για πασσαλοπήκτη ελεύθερης πτώσης. 

X  = βάρος του πασσάλου συν βάρος χρησιµοποιούµενου σκούφου κρούσης σε kg. 
(3) Οι ως άνω τύποι έχουν εφαρµογή υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

- οι πάσσαλοι εµπήγονται σε κατακόρυφη θέση, 

- η σφύρα λειτουργεί µε υψηλό βαθµό απόδοσης (C ≥ 0,70), 

- η κεφαλή του πασσάλου είναι συµπαγής και δεν εµφανίζει ρηγµατώσεις, 

- η διείσδυση είναι άµεση και οµοιόµορφη και 
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- δεν παρατηρείται αισθητή αναπήδηση κατά την κρούση. 
(4) Σε περίπτωση εφαρµογής της µεθόδου έµπηξης µε υδραυλική υποσκαφή, η ΦΙ µπορεί να υπολογιστεί µε 

βάση τους ανωτέρω τύπους, αρκεί τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη, αφορούν σε έµπηξη µετά την απε-
νεργοποίηση του συστήµατος της υδραυλικής υποσκαφής. 

262.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

262.5.1 Γενικά 
(1) Όσον αφορά στις περιλαµβανόµενες δαπάνες, στην επιµέτρηση και στην πληρωµή, η πλήρης εργασία κα-

τασκευής πασσάλων καλύπτεται από τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί» του 
παρόντος, δηλαδή: 

- προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την έµπηξη πασσάλων 

- προµήθεια ή προκατασκευή πασσάλων διαφόρων διατοµών και από διάφορα υλικά (οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα, χάλυβα και ξύλο) 

- έµπηξη, σε κάθε είδους έδαφος, πασσάλων διαφόρων διατοµών και από διάφορα υλικά 

- διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων για τον προσδιορισµό της ΦΙ 

- διεξαγωγή των όλων των ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών 
του παρόντος άρθρου. 

(2) Οι τιµές µονάδος των ως άνω εργασιών ισχύουν ανεξάρτητα από το πλήθος, το βάθος και τη γωνία έµπη-
ξης των πασσάλων που θα κατασκευασθούν. Επίσης οι τιµές µονάδος ισχύουν και ανεξάρτητα από το είδος 
του εδάφους και τις συνθήκες που θα συναντηθούν: 

- «µαλακά εδάφη» π.χ. γαίες, µάργες, φερτά υλικά κτλ. 

- «σκληρά εδάφη» ή/και «πολύ σκληρά εδάφη» π.χ. υγιείς ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, κερατόλιθοι, γρανί-
τες και άλλα ηφαιστιογενή, λατυποπαγή, σχιστόλιθοι, ρηγµατωµένοι ή αποσαθρωµένοι βράχοι κτλ. 

- πασσαλέµπηξη σε υγρό περιβάλλον (λιµενικά έργα κτλ.). 

262.5.2  Προσκόµιση - Αποµάκρυνση Εξοπλισµού 
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
(1) Την προσκόµιση και την αποµάκρυνση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (εξέ-

δρες, ικριώµατα κτλ.) για την έµπηξη των πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο της εργολαβίας. ∆ι-
ευκρινίζεται ότι σαν «µεµονωµένο τεχνικό έργο» θεωρείται, για παράδειγµα, κάθε ανεξάρτητη γέφυρα µε 
τους αντιστοίχους συνεχόµενους τοίχους της ή κάθε ανεξάρτητος τοίχος ή κάθε ανεξάρτητο κρηπίδωµα κτλ. 

(2) Την προσκόµιση και την αποµάκρυνση παντός λοιπού εξοπλισµού (π.χ. πλωτά µέσα) απαιτούµενου για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

(3) ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες µετακινήσεων του σχετικού µη-
χανικού εξοπλισµού από θέση σε θέση, για παράδειγµα, µέσα στο ίδιο βάθρο ή από ένα βάθρο σε άλλο 
βάθρο, εντός του κάθε «µεµονωµένου τεχνικού έργου», ανεξάρτητα από τον αριθµό των απαιτουµένων µε-
τακινήσεων, το µήκος κάθε πασσάλου ή το συνολικό µήκος των πασσάλων. 

262.5.3 Έµπηξη Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιατοµών σε Κάθε Είδους Έδαφος 
Η τιµή µονάδος πλήρους εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 
(1) Τις προεργασίες που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους σχετικά µε τη διεξαγωγή συµπληρωµατι-

κής γεωτεχνικής έρευνας, υποβολή προγράµµατος εκτέλεσης εργασιών πασσαλέµπηξης κτλ. 
(2) Την έµπηξη του απαιτούµενου αριθµού πασσάλων µε την προδιαγεγραµµένη διατοµή σε κάθε είδους έδα-

φος, σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίση από την κατακόρυφο. 
(3) Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά τη πασσαλέµπηξη 

(επιφανειακά, υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης κτλ.). 
(4) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουµένων υλικών για την κατασκευή και 

έµπηξη των έτοιµων πασσάλων. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Βαθιές θεµελιώσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-260.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-260.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 32 από 44 Έκδοση : 0 

 

(5) Την τυχόν επανόρθωση ζηµιών ή/και παράκαµψη δικτύων ΟΚΩ ή/και κατασκευών παρόδιων ιδιοκτησιών 
που τυχόν υπέστησαν βλάβη από την εκτέλεση των εργασιών πασσαλέµπηξης. 

(6) Τη διεξαγωγή όλων των απαιτούµενων ποιοτικών ελέγχων, καθώς και την τήρηση και υποβολή στην Υπη-
ρεσία του Μητρώου Έµπηξης Έτοιµων Πασσάλων. 

(7) Την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για τον προσδιορισµό της ΦΙ των πασσάλων (π.χ. διεξαγωγή 
δοκιµαστικών φορτίσεων σε πασσάλους) κατά τα αναφερόµενα στη σχετική παράγραφο του παρόντος. 

(8) Την κάλυψη των κεφαλών των ξύλινων πασσάλων από επεξεργασµένη ξυλεία µε αντιδιαβρωτική προστα-
σία. 

262.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

262.6.1 Γενικά 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και αφορούν σε: 
• εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης συνέχειας πρόχυτου πασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα που αναφέ-

ρεται στο εδάφιο (10) της παρ. 262.3.2 του παρόντος, 
• ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη λόγω βλαβερών υπογείων υδάτων που καθιστούν αναγκαία τη χρήση τσιµέ-

ντου ειδικού τύπου, 
• εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων σε πασσάλους επί πλέον αυτών που περιλαµβάνονται στην τιµή µονά-

δος κατασκευής τους, 
• ενδεχόµενη πρόσθετη εδαφοτεχνική έρευνα σύµφωνα µε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία πρόγραµµα, 
• εκσκαφές και σκυροδετήσεις (οπλισµένες και άοπλες) για την κατασκευή κεφαλόδεσµων, 
• προµήθεια και ενσωµάτωση χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών τεµαχίων για την προστασία των κεφαλών, τον 

εφοδιασµό των αιχµών και την ενίσχυση των κορµών των πασσάλων, όπου απαιτείται, µε κατάλληλα κα-
λύµµατα / περιβλήµατα / στεφάνες. 

θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανάλογα µε τα αντίστοιχα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου. 

262.6.2 Προσκόµιση – Αποµάκρυνση Μηχανικού Εξοπλισµού 
(1) Οι εργασίες προσκόµισης και αποµάκρυνσης µηχανικού εξοπλισµού θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ), 

πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
(2) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κάθε «µεµονωµένο τεχνικό έργο» της εργολαβίας. 
(3) Ενδιάµεσες αποµακρύνσεις και προσκοµίσεις του µηχανικού εξοπλισµού πριν από την ολοκλήρωση των 

εργασιών δεν θα επιµετρώνται. 
(4) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(5) Η αποζηµίωση του Αναδόχου για τις εργασίες προσκόµισης και αποµάκρυνσης µηχανικού εξοπλισµού που 
εκτελέστηκαν, θα γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές ως εξής: 

- Το 50% της τιµής καταβάλλεται µετά την προσκόµιση του πλήρους µηχανικού εξοπλισµού κατασκευής 
πασσάλων στο κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 

- Το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των πασσάλων στο 
κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 

- Εξυπακούεται ότι δεν καταβάλλεται στον Ανάδοχο η δαπάνη αποµάκρυνσης του εξοπλισµού από τα 
τεχνικά έργα ή την εργολαβία γιατί καλύπτεται από τις παραπάνω τιµές. 

262.6.3 Έµπηξη Πασσάλων ∆ιαφόρων ∆ιατοµών σε Κάθε Είδους Έδαφος 
(1) Οι εργασίες έµπηξης έτοιµων πασσάλων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πραγµατικής διείσδυσης 

πασσάλου εντός του εδάφους, πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο, διατοµή και διάµετρο πασσάλου που εµ-
φανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
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(2) Ο υπολογισµός του µήκους έµπηξης του κάθε πασσάλου γίνεται από τη στάθµη του πυθµένα του πασσά-
λου, όπως προβλέπεται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ενδεχόµενα τροπο-
ποιήθηκε κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), µέχρι την οριστική στάθµη διαµόρφωσης 
της κεφαλής του πασσάλου που προβλέπεται στη µελέτη (ή όπως η στάθµη ενδεχόµενα τροποποιήθηκε 
κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας). ∆εν επιµετράται το τυχόν επιπλέον βάθος που εκτε-
λέσθηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το αποκοπτώµενο τµήµα της κεφαλής του πασ-
σάλου. 

(3) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους, διατοµές και διαµέτρους πασσάλων. Η 
(οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγρα-
φο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(4) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται το άνω τµήµα του πασσάλου πάνω από την οριστική στάθµη της κεφα-
λής του (βάσει της οποίας υπολογίζεται το επιµετρούµενο τµήµα του πασσάλου), καθώς και κάθε άλλο τµή-
µα πασσάλου, το οποίο καθαιρείται / αποκόπτεται για διάφορους λόγους που αναφέρονται στο παρόν άρ-
θρο. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης και η δαπάνη καθαίρεσης / αποκοπής του τµήµατος αυτού 
του πασσάλου. 

262.6.4 Προµήθεια και Τοποθέτηση Ελασµάτων Αιχµής, Κεφαλής ή Κορµού 
(1) Οι εργασίες προµήθειας και τοποθέτησης ελασµάτων αιχµής / κεφαλής / κορµού θα επιµετρώνται σε χιλιό-

γραµµα (kg), πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

(2) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

263. ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

263.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
• Η παρούσα προδιαγραφή περιλαµβάνει την κατασκευή κιβωτίων ή φραγµάτων από χαλύβδινες πασσαλο-

σανίδες µε σκοπό την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση εργασιών θεµε-
λίωσης π.χ. εντός του ύδατος ή την προστασία αυτών από τη διάβρωση. 

• Τα συνήθως χρησιµοποιούµενα κιβώτια ή φράγµατα κατά την κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων (υ-
δραυλικών, λιµενικών κτλ.), έχουν προσωρινό χαρακτήρα. 

• Η έµπηξη των πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια πασσαλοπήκτη. 
• Ειδικότερα, το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

- προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την έµπηξη πασσαλοσανίδων 

- προµήθεια και µεταφορά πασσαλοσανίδων επί τόπου του Έργου 

- έµπηξη πασσαλοσανίδων σε κάθε είδους έδαφος 

- εξολκή πασσαλοσανίδων και αποµάκρυνση αυτών 

- διεξαγωγή των όλων των ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών 
του παρόντος άρθρου. 

• Για τα υλικά και τις εργασίες κατασκευής των κιβωτίων ή φραγµάτων από χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, 
ισχύουν τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Τ-60 (ΦΕΚ 295 Β/66), µε τις όποιες τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις 
αναφέρονται κατωτέρω. 
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263.2 Υλικά 
• Εφόσον το σύστηµα και το υλικό των πασσαλοσανίδων δεν ορίζεται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, ο Α-

νάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία σχετική πρόταση, η οποία θα περιλαµβάνει λεπτοµερή 
σχέδια που θα δείχνουν τον τρόπο κατασκευής του κιβωτίου ή του φράγµατος. Ενδεχόµενη έγκριση της 
Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών. 

• Οι συνήθως χρησιµοποιούµενοι τύποι πασσαλοσανίδων είναι οι ακόλουθοι: 
Τύπος «LARSSEN» σχήµατος «U». Οι πασσαλοσανίδες αυτές θηλυκώνουν µεταξύ τους έτσι ώστε όλα οι 
σύνδεσµοι (κλειδιά) να βρίσκονται σε ευθυγραµµία και τα διαδοχικά κοίλα τµήµατα των επιφανειών τους να 
είναι στραµµένα εναλλάξ προς τη µια και την άλλη πλευρά. 
Τύπος «HOESCH» σχήµατος «Ζ». Οι πασσαλοσανίδες αυτές θηλυκώνουν µεταξύ τους έτσι ώστε το ήµισυ 
του αριθµού των συνδέσµων (κλειδιών) να βρίσκονται στη µία πλευρά και το άλλο ήµισυ στην άλλη πλευρά, 
ενώ και σ’ αυτό τον τύπο, τα διαδοχικά κοίλα τµήµατα των επιφανειών των πασσαλοσανίδων να είναι 
στραµµένα εναλλάξ προς τη µια και την άλλη πλευρά. 

• Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, το υλικό των πασσαλοσανίδων θα είναι χά-
λυβας κατηγορίας St 45 ή ανώτερης. Γενικά το βάρος των συνήθως χρησιµοποιούµενων πασσαλοσανίδων 
κυµαίνεται από 80 kg/m² – 220 kg/m². 

• Στο εµπόριο διατίθενται συνήθως πασσαλοσανίδες µήκους 12 m – 20 m και πάχους 5 mm – 20 mm. Οι 
πασσαλοσανίδες τύπου LARSSEN διατίθενται σε µονά τεµάχια ενώ οι τύπου HOESCH σε ζεύγη. Το πλά-
τος κάθε τεµαχίου είναι συνήθως 0,40 m - 0,50 m, έτσι στην περίπτωση ζεύγους πασσαλοσανίδων το συ-
νολικό πλάτος του είναι περίπου 1 m. Για τις γωνίες των κιβωτίων διατίθενται και ειδικά τεµάχια γωνιακών 
πασσαλοσανίδων, τα οποία εξασφαλίζουν την συνέχεια ενός πετάσµατος δύο πλευρών υπό γωνία 90º ή 
µεγαλύτερη. 

263.3 Εκτέλεση Εργασιών 

263.3.1 Γενικά 
(1) Τα κιβώτια ή φράγµατα από πασσαλοσανίδες θα κατασκευάζονται µέχρι το κατάλληλο βάθος, το οποίο 

βρίσκεται αρκετά κάτω από τη στάθµη έδρασης των θεµελίων και εκτείνονται µέχρι το απαιτούµενο ύψος. 
(2) Οι εσωτερικές διαστάσεις των κιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αφήνουν ικανό χώρο για: 

- την κατασκευή των ξυλοτύπων και την επιθεώρηση του εξωτερικού αυτών, 

- την ευχερή έµπηξη πασσάλων και γενικά εκτέλεση των έργων θεµελίωσης, 

- τη δυνατότητα άντλησης ύδατος από το χώρο µεταξύ των ξυλοτύπων και του κιβωτίου κτλ. 
(3) Η έµπηξη των πασσαλοσανίδων εκτελείται διαδοχικώς ώστε κάθε πασσαλοσανίδα να οδηγείται από τη γει-

τονική της. 
(4) Τα κιβώτια ή φράγµατα που κατά την διάρκεια της έµπηξής τους απέκλιναν ή µετακινήθηκαν από τη θέση 

τους, θα επαναφέρονται στην αρχική τους θέση (έστω και µε επανέµπηξη) και θα διευρύνονται, εφόσον τού-
το απαιτείται, προκειµένου να εξασφαλίζεται το απαιτούµενο διάκενο. 

263.3.2 Έµπηξη Πασσαλοσανίδων 
(1) Η έµπηξη µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια πασσαλοπήκτη άµεσης ή έµµεσης ενέργειας. Η σφύρα επιβάλει τις 

κατάλληλες κρούσεις επάνω σε κάποιο παρέµβυσµα-κράνος που τοποθετείται στην κεφαλή της πασσαλο-
σανίδας. Ο Ανάδοχος, στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει, θα δώσει ιδιαίτε-
ρη σηµασία στη σχέση που πρέπει να υπάρχει µεταξύ του βάρους της προς έµπηξη πασσαλοσανίδας και 
του βάρους της σφύρας. 

(2) Ο λόγος του συνολικού βάρους πασσαλοσανίδας (Wπ) προς το συνολικό βάρος σφύρας (Wσ), στην περί-
πτωση του πασσαλοπήκτη ελεύθερης πτώσης, πρέπει να είναι Wπ / Wσ ≥ 0,80 για ελεύθερη πτώση της 
σφύρας από µοναδιαίο ύψος 1,00 m. Για µεγαλύτερα ύψη πτώσης ο υπόψη λόγος µειώνεται αντιστρόφως 
ανάλογα µε το υπόψη ύψος. 

(3) Για τους δηζελοκίνητους πασσαλοπήκτες το ανηγµένο ύψος πτώσης που συµπεριλαµβάνει και την επίπτω-
ση της έκρηξης µέσα στο θάλαµο καύσης, λαµβάνεται ίσο µε 2,50 m για συντελεστή απόδοσης της σφύρας 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Βαθιές θεµελιώσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-260.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-260.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 35 από 44 Έκδοση : 0 

 

C = 1,00. Εποµένως ο λόγος Wπ / Wσ στην περίπτωση της έµπηξης πασσαλοσανίδας µε δηζελοκίνητο 
πασσαλοπήκτη πρέπει να είναι: 
Wπ / Wσ ≥ 0,80 x C-1 x 1,00/2,50 
όπου C = συντελεστής απόδοσης της σφύρας. 

(4) Έτερος περιορισµός τίθεται αναφορικά µε το µέγιστο βάρος της σφύρας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την τιµή εκείνη που αντιστοιχεί σε τάση εφαρµοζόµενη επί του υλικού της πασσαλοσανίδας µεγαλύτερη από 
το 80% του ορίου διαρροής του χάλυβα της πασσαλοσανίδας. 

263.3.3 Εξολκή Πασσαλοσανίδων 
• Τα κιβώτια ή φράγµατα µε όλες τις πασσαλοσανίδες και τους συνδέσµους, µετά την αποπεράτωση της υ-

ποδοµής (έργων θεµελίωσης κτλ.), θα εξολκύονται, αποσυναρµολογούνται και αποµακρύνονται µετά προ-
σοχής, ώστε να αποφεύγεται η διατάραξη ή πρόκληση ζηµιών στην περατωθείσα υποδοµή. 

• Σε περίπτωση που οι πασσαλοσανίδες χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, η εξολκή αυτών θα 
πραγµατοποιείται κατά τρόπο που διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η διάσωσή τους και πάντως σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

263.4 Έλεγχοι 
(1) Καθ’ όλη τη διάρκεια της έµπηξης µιας πασσαλοσανίδας θα γίνεται συνεχής έλεγχος της κατακορυφότητάς 

της. 
(2) Σχετικά µε την απόκλιση µιας πασσαλοσανίδας από την κατακόρυφο κατά την έµπηξή της, διευκρινίζεται ότι 

η απόκλιση είναι δυνατόν να παρουσιάζεται κατά δύο διευθύνσεις σε σχέση µε το µέσο επίπεδο της πασ-
σαλοσανίδας: καθέτως και παραλλήλως προς αυτό, ως εξής. 

- Η απόκλιση κατά την πρώτη ως άνω αναφερόµενη διεύθυνση, οφείλεται στη διαφορετική ενδοτικότητα 
των εδαφικών στρωµάτων που συναντούνται κατά την έµπηξη. 

- Η απόκλιση κατά τη δεύτερη ως άνω αναφερόµενη διεύθυνση, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το ένα 
άκρο του προς έµπηξη τεµαχίου πασσαλοσανίδας πρέπει να θηλυκώσει στο άκρο του προηγούµενου 
ήδη εµπηγµένου τεµαχίου, ενώ το άλλο παραµένει ελεύθερο κατά την έµπηξη. Τοιουτοτρόπως ανα-
πτύσσεται µια διαφορετική αντίσταση στα δύο άκρα του τεµαχίου που εµπήγεται, µε αποτέλεσµα να 
εµφανίζεται µια ροπή που παρασύρει τη στέψη του τεµαχίου προς το ελεύθερο άκρο του και να απο-
κλίνει η πασσαλοσανίδα από την κατακόρυφο παρασύροντας ολόκληρη τη δέσµη των ήδη εµπηχθέ-
ντων τεµαχίων. 

(3) Ο υπόψη έλεγχος κατακορυφότητας γίνεται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή µε συνδυασµό αυτών: 

- µε αλφάδι που τοποθετείται πάνω στην πασσαλοσανίδα 

- µε νήµα στάθµης που αναρτάται από σταθερό σηµείο (π.χ. κορυφή ενός τρίποδα) 

- µε το κάθετο σταυρόνηµα του οπτικού πεδίου ενός οριζοντιωµένου ταχυµέτρου. 
(4) Τέλος διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του πα-

ρόντος άρθρου. 

263.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Όσον αφορά στις περιλαµβανόµενες δαπάνες, στην επιµέτρηση και στην πληρωµή, η πλήρης εργασία κατασκευής 
κιβωτίων ή φραγµάτων από πασσαλοσανίδες καλύπτεται από τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πεδίο Εφαρµο-
γής - Ορισµοί» του παρόντος, δηλαδή: 
(1) προσκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού για την έµπηξη πασσαλοσανίδων, περιλαµβανοµένων εξέ-

δρων, ικριωµάτων, πλωτών µέσων κτλ. 
(2) προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου σιδηρών πασσαλοσανίδων και κάθε άλλου υλικού απαραί-

τητου για την έντεχνη περαίωση της εργασίας 
(3) έµπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων σε κάθε είδους έδαφος και ενδεχόµενη αντιστήριξη των κιβωτίων ή 

φραγµάτων κατά την έµπηξη 
(4) εξολκή, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός και µικροεπισκευή των πασσαλοσανίδων, καθώς και αποµά-

κρυνση ή αποθήκευση αυτών κατά τις εντολές της Υπηρεσίας 
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(5) διεξαγωγή των όλων των ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του 
παρόντος άρθρου. 

263.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

263.6.1 Προσκόµιση – Αποµάκρυνση Μηχανικού Εξοπλισµού 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

263.6.2 Προµήθεια Σιδηρών Πασσαλοσανίδων 
(1) Η προµήθεια σιδηρών πασσαλοσανίδων θα επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάρους (kg) παραδοµένων επί 

τόπου του έργου. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Το ε-
δάφιο αυτό έχει εφαρµογή όταν οι πασσαλοσανίδες παραµένουν στην κυριότητα του Κυρίου του Έργου, είτε 
ενσωµατωµένες στην κατασκευή είτε, µετά την εξολκή τους, αποθηκευµένες µε φροντίδα και δαπάνη του 
Αναδόχου σε εγκεκριµένους από τον Κύριο του Έργου αποθηκευτικούς χώρους. 

(2) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

263.6.2 Έµπηξη Σιδηρών Πασσαλοσανίδων σε Κάθε Είδους Έδαφος 
(1) Οι εργασίες έµπηξης πασσαλοσανίδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πραγµατικής διείσδυ-

σης πασσαλοσανίδας εντός του εδάφους, πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(2) Για τον υπολογισµό της υπόψη επιφάνειας που επιµετράται, το βάθος έµπηξης της κάθε πασσαλοσανίδας 
νοείται από τη στάθµη της αιχµής της πασσαλοσανίδας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριµένη τεχνική 
µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ενδεχόµενα τροποποιήθηκε κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπη-
ρεσίας), µέχρι την υφιστάµενη προ της έµπηξης στάθµη του εδάφους που είναι σε επαφή µε την πασσαλο-
σανίδα. ∆εν επιµετράται το τυχόν επιπλέον τµήµα της πασσαλοσανίδας που εµπήχθηκε κάτω από το εγκε-
κριµένο βάθος. 

(3) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

263.6.3 Εξολκή Πασσαλοσανίδων 
(1) Οι εργασίες εξολκής πασσαλοσανίδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων 

κατά το εδάφιο 263.5(4) ανωτέρω. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 

(2) Η επιφάνεια της κάθε πασσαλοσανίδας που µετράται ως εξολκή, ισούται µε την πραγµατική επιφάνεια 
διείσδυσης της πασσαλοσανίδας εντός του εδάφους, µετρούµενης ως ανωτέρω. 

(3) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

263.6.4 Χρήση Σιδηρών Πασσαλοσανίδων 
(1) Η χρήση σιδηρών πασσαλοσανίδων θα επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάρους (kg) χρησιµοποιούµενων πασ-

σαλοσανίδων, πλήρως εγκατεστηµένων επί τόπου. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Το εδάφιο αυτό έχει εφαρµογή όταν οι πασσαλοσανίδες παραµένουν στην κυ-
ριότητα του Αναδόχου µετά την εξολκή τους και η επιµέτρηση / πληρωµή έχει την έννοια της αποζηµίωσης 
του Αναδόχου για αποµείωση της αξίας λόγω φθορών και γενικά απόσβεσης των πασσαλοσανίδων. 
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(2) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

264. ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 

264.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
• Η παρούσα προδιαγραφή περιλαµβάνει την κατασκευή προεντεταµένων αγκυρώσεων (προσωρινών και 

µονίµων) µε χρήση τενόντων πακτωµένων στο έδαφος µέσω µάζας τσιµεντενέµατος, για την παραλαβή 
ωθήσεων γαιών ενός πετάσµατος αντιστήριξης (τοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος, πασσαλότοιχος, πασ-
σαλοσανίδα κτλ.). 

• Οι προσωρινές αγκυρώσεις διακρίνονται από τις µόνιµες, µε βάση την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια 
ζωής τους, η οποία για τις προσωρινές δεν υπερβαίνει τα 1,5 έως 2 έτη από το χρόνο κατασκευής τους. 

• Ο τένοντας αγκύρωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της αγκύρωσης και συνίσταται σε ένα συρµατόσχοινο ή 
µια ράβδο ή δέσµη αυτών από χάλυβα υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό, η οποία µε το ένα άκρο πακτώνεται 
µέσω µάζας τσιµεντενέµατος στο έδαφος και µεταφέρει µέσω τριβών στον τένοντα δυνάµεις, τις οποίες και 
αναλαµβάνει, µε το άλλο δε άκρο προσαρµόζεται σε µεταλλική πλάκα έδρασης και στερεώνεται στο πέτα-
σµα, το οποίο και αντιστηρίζει. 

• Κάθε αγκύριο αποτελείται από τα εξής τρία τµήµατα: 

- το µήκος πάκτωσης 

- το ελεύθερο µήκος (τανυόµενο τµήµα του αγκυρίου) 

- η κεφαλή αγκύρωσης ή προέντασης 
• Ειδικότερα, το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

- δοκιµές εξόλκευσης αγκυρίων για τον προσδιορισµό της σχέσης ροπής στρέψης – φορτίου τάνυσης 

- διάνοιξη διατρήµατος µε ή χωρίς προσθήκη αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου υποστηρικτικού µέσου) 

- δοκιµή διαπερατότητας των τοιχωµάτων της οπής και καθαρισµός αυτής 

- τοποθέτηση τένοντα και λοιπών εξαρτηµάτων εντός της οπής και ενεµάτωση αγκυρίου 

- προσαρµογή κεφαλής προέντασης και τάνυση (και ενδεχοµένως επανατάνυση) αγκυρίου. 
• Για τα υλικά, τις εργασίες κατασκευής και τους ελέγχους των αγκυρώσεων σε έδαφος και βράχο, γενικώς 

ισχύουν τα οριζόµενα στο πρότυπο DIN 4125 Μέρος 1 και 2, µε τις όποιες τροποποιήσεις ή/και συµπληρώ-
σεις αναφέρονται κατωτέρω. 

264.2 Υλικά 

264.2.1 Γενικά 
(1) Τα υλικά, οι διάµετροι, ο αριθµός των ράβδων ή των συρµατόσχοινων και τα φορτία λειτουργίας θα είναι 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων, της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή/και της οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση σχετικά µε τα τεχνικά στοιχεία και τις µηχανικές ιδιότητες 
των υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, για την κατασκευή των αγκυρώσεων (τενόντων αγκύρωσης, 
πλακών έδρασης κτλ.), τεκµηριώνοντας την συµµόρφωση των προτεινοµένων υλικών προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου ή/και της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

(3) Τα συστήµατα κατασκευής αγκυρίων θα είναι τυποποιηµένα προϊόντα προµηθευτών µε εξειδίκευση στη 
διάθεση συναφών ειδών. 

(4) Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα (πλάκες έδρασης, κοχλίες, περικόχλια, κτλ.) του συστήµατος κατασκευής α-
γκυρίων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ASTM A675 Grade 90 και θα έχουν υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία. Εδικά για τις χαλύβδινες ράβδους απαιτείται η επι-
πλέον συµµόρφωσή τους µε το πρότυπο ASTM A615 Grade 60. 
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(5) Ανάλογα µε τις συνθήκες της εδαφικής µάζας και τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, το τελικό 
φορτίο λειτουργίας έκαστου αγκυρίου θα κυµαίνεται από 200 kN έως 600 kN, µε συντελεστή ασφαλείας έ-
ναντι ορίου διαρροής και έναντι ορίου θραύσης µεγαλύτερο ίσο από 1,65 και 1,75 αντίστοιχα. Το φορτίο 
αποκόλλησης της πάκτωσης του τένοντα θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο του φορτίου θραύσης του. 

264.2.2 Τένοντες Αγκύρωσης 
(1) Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, ο τένοντας ενός αγκυρίου θα αποτελείται 

από δέσµη συρµατόσχοινων, από δύο (2) το ελάχιστο έως έξι (6) το µέγιστο τον αριθµό, ελάχιστης διαµέ-
τρου ∅15 mm έκαστο, από χάλυβα µε όριο διαρροής και όριο θραύσης όχι µικρότερα από 170 kg/mm² και 
190 kg/mm² αντίστοιχα. Για τους τένοντες των προσωρινών αγκυρώσεων επιτρέπεται η χρήση χάλυβα µε 
ως άνω όρια τουλάχιστον 160 kg/mm² και 180 kg/mm² αντίστοιχα. 

(2) Τα συρµατόσχοινα θα είναι συνεχή, χωρίς µατίσεις ή µούφες και απαλλαγµένα από λίπη, έλαια, ακαθαρσί-
ες, σκωρία και µηχανικές βλάβες. Η προµήθειά τους θα γίνεται σε περιελιγµένους σωρούς, διαµέτρου του-
λάχιστον 1,5 m, κατάλληλα συσκευασµένους από το εργοστάσιο παραγωγής για την προστασία τους. 

(3) Το άκρο πάκτωσης των συρµατόσχοινων θα είναι από κοινό ανθρακούχο χάλυβα και θα είναι εφοδιασµένο 
µε παρέµβυσµα (ή ειδική σφραγιστική µαστίχη), το οποίο θα διαχωρίζει το µήκος πάκτωσης από το τανυό-
µενο τµήµα (ελεύθερο µήκος) του τένοντα. 

(4) Αντί των συρµατόσχοινων επιτρέπεται η χρήση ράβδων µε νευρώσεις από χάλυβα κατηγορίας S 500 ελά-
χιστης διαµέτρου ∅25 mm για φορτίο λειτουργίας 200 kN. Για µεγαλύτερα φορτία λειτουργίας χρησιµο-
ποιούνται ράβδοι µεγαλύτερης διαµέτρου (π.χ. ∅28 mm για φορτίο λειτουργίας 400 kN). 

(5) Το συνολικό µήκος κάθε τένοντα ισούται µε το µήκος του διατρήµατος πλέον το πάχος της κεφαλής προέ-
ντασης και πλέον όσο απαιτεί ο χρησιµοποιούµενος γρύλος προέντασης. Έτσι το επιπλέον µήκος που 
πρέπει ο τένοντας να εξέχει του διατρήµατος, είναι περίπου 1 m. 

264.2.3 Κεφαλές Αγκύρωσης 
(1) Οι κεφαλή αγκύρωσης θα αποτελείται από πλάκα έδρασης από χάλυβα κατηγορίας St 52 ή αναλόγου, η 

οποία θα επιτρέπει την τάνυση κάθε ράβδου ή συρµατόσχοινου ιδιαιτέρως, ή όλων µαζί, καθώς και την ενε-
µάτωση του αγκυρίου. Οι πλάκες έδρασης θα είναι τετράγωνες µε ελάχιστες διαστάσεις 150 mm x 150 mm 
x 7,5 mm για φορτίο λειτουργίας 200 kN. Για µεγαλύτερα φορτία λειτουργίας χρησιµοποιούνται πλάκες έ-
δρασης µεγαλυτέρων διαστάσεων (π.χ. 250 mm x 250 mm x 25 mm για φορτίο λειτουργίας 300 kN). Το 
στατικό φορτίο της αστοχίας της κεφαλής αγκύρωσης δεν θα να είναι µικρότερο από το άθροισµα των φορ-
τίων θραύσης των ράβδων ή συρµατόσχοινων. 

(2) Οι οπές της πλάκας έδρασης, διαµέσου των οποίων διέρχονται οι τένοντες, θα έχουν άνοιγµα κατά τι µεγα-
λύτερο από τη διάµετρο του τένοντα (π.χ. ∅18 mm για συρµατόσχοινο ∅15 mm) και θα διατάσσονται κυ-
κλικά και ακτινωτά προς το εξωτερικό. Η εσωτερική επιφάνεια των οπών θα είναι κύλινδρος µε διαµήκη ά-
ξονα κεκλιµένο υπό γωνία 9º έως 10º ως προς το επίπεδο της πλάκας. Η απόσταση µεταξύ των κέντρων 
των οπών στην εξωτερική παρειά της πλάκας θα είναι τουλάχιστον 55 mm – 60 mm για να διευκολύνεται η 
τοποθέτηση του γρύλου προέντασης. 

(3) Οι ράβδοι αγκύρωσης στην κεφαλή αγκύρωσης θα προεξέχουν της πλάκας έδρασης επαρκές µήκος και θα 
φέρουν σπείρωµα µε εξαγωνικό περικόχλιο βαρέως τύπου και παράκυκλο (ροδέλα). Μεταξύ της πλάκας 
έδρασης και του παράκυκλου θα προσαρµόζονται σφηνοειδείς παράκυκλοι, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλί-
ζεται επιφάνεια έδρασης του περικοχλίου κάθετη προς τον άξονα της ράβδου. 

(4) Για την προστασία της κεφαλής του αγκυρίου, τοποθετείται µεταλλικό κάλυµµα κυλινδρικού σχήµατος, πά-
χους ελάσµατος 2 mm και εφοδιασµένου µε ελαστικό παρέµβυσµα στη βάση του κυλίνδρου. Για τένοντα 6 
συρµατόσχοινων ∅15 mm τοποθετείται κάλυµµα και ελαστικό παρέµβυσµα διαµέτρων ∅220 mm και ∅300 
mm αντιστοίχως. Το ύψος του καλύµµατος είναι συνήθως 150 mm – 200 mm και φέρει στο επάνω µέρος 
του έναν γρασαδόρο και µια οπή εξαερισµού. Η επαφή του προστατευτικού καλύµµατος µε την πλάκα έ-
δρασης γίνεται µέσω του προαναφεροµένου ελαστικού παρεµβύσµατος. 

(5) Στην κεφαλή αγκύρωσης των προσωρινών αγκυρίων δεν απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικού καλύµ-
µατος. 

264.2.4 Σωλήνες Προστασίας Αγκυρίων 
(1) Τα µόνιµα αγκύρια θα προστατεύονται σε όλο το µήκος τους από οξείδωση, διάβρωση κτλ. µε σύστηµα 

διπλού πλαστικού περιβλήµατος ως εξής: 
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- Η δέσµη των συρµατόσχοινων θα περιβάλλεται στην περιοχή της πάκτωσης από έναν ειδικό πλαστικό 
σωλήνα µε αυλακώσεις στο εσωτερικό του. Η εξωτερική διάµετρος του υπόψη σωλήνα εξαρτάται από 
τον αριθµό των συρµατόσχοινων της δέσµης (π.χ. σωλήνας ∅85 mm για τένοντα 6 συρµατόσχοινων 
∅15 mm). 

- Στην περιοχή του ελεύθερου µήκους του αγκυρίου ο τένοντας θα περιβάλλεται από ένα λείο εύκαµπτο 
πλαστικό σωλήνα πάχους τουλάχιστον 2 mm και εξωτερικής διαµέτρου ανάλογα µε τον αριθµό των 
συρµατόσχοινων της δέσµης (π.χ. σωλήνας ∅85 mm για τένοντα 6 συρµατόσχοινων ∅15 mm). 

- Κάθε συρµατόσχοινο ή ράβδος ξεχωριστά, καθ’ όλο το ελεύθερο µήκος του αγκυρίου, προστατεύεται 
από ένα περίβληµα (πλαστικό σωλήνα περίπου ∅20 mm για συρµατόσχοινο ∅15 mm), το οποίο πλη-
ρώνεται µε γράσο µηχανής για λόγους µείωσης των τριβών και προστασίας από την υγρασία. 

(2) Τα προσωρινά αγκύρια προστατεύονται στο ελεύθερο µόνο τµήµα τους, µε τον ίδιο τρόπο που προστατεύ-
ονται και τα µόνιµα αγκύρια. Τα συρµατόσχοινα και οι ράβδοι στο πακτωµένο τµήµα των προσωρινών α-
γκυρίων παραµένουν γυµνά. 

264.2.5 ∆ιατρητικό Υγρό 
(1) Κατά τη διάτρηση για την κατασκευή αγκυρίων σε εδάφη άλλα εκτός του βράχου, είναι δυνατόν, µετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας, να προστεθεί αιώρηµα µπεντονίτη ως διατρητικό υγρό για την εξασφάλιση των τοι-
χωµάτων του διατρήµατος. 

(2) Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι και Φρεατο-
πάσσαλοι» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(3) Στην κατασκευή αγκυρίων, οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες αιωρήµατος µπεντονίτη είναι πολύ µικρότερες 
από εκείνες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των έγχυτων πασσάλων και ως εκ τούτου κατά κανόνα 
δεν χρειάζεται η επαναχρησιµοποίηση του αιωρήµατος και άρα αποφεύγονται οι εγκαταστάσεις καθαρισµού 
του. 

264.2.6 Ένεµα 
(1) Κατά κανόνα το ένεµα αποτελείται από µίγµα τσιµέντου τύπου Portland και νερού. Για το µίγµα τσιµεντενέ-

µατος θα εφαρµοσθεί ο µικρότερος δυνατός λόγος νερού προς τσιµέντο (w/c). Η αναλογία σύνθεσης του 
τσιµεντενέµατος θα είναι 1,5 – 2,5 µέρη βάρους τσιµέντου προς 1,0 µέρος βάρους νερού, ή όπως συνιστά ο 
κατασκευαστής / προµηθευτής των αγκυρίων. Για την κατασκευή προσωρινών αγκυρώσεων επιτρέπεται η 
χρήση τσιµεντενέµατος µε αναλογία w/c = 1/1. Το µίγµα θα αναδεύεται επί τουλάχιστον 3 min σε αναδευτή-
ρα υψηλής ταχύτητας, πριν διοχετευθεί στο διάτρηµα. 

(2) Στο µίγµα προστίθενται και πρόσµικτα βελτιωτικά της εργασιµότητάς του, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ιδί-
ως στην περίπτωση που το µίγµα είναι πλούσιο σε τσιµέντο. Η εφίδρωση του µίγµατος δεν θα υπερβαίνει 
το 1%. Στην κατασκευή προεντεταµένων αγκυρίων δεν επιτρέπεται η προσθήκη άµµου στο µίγµα του ενέ-
µατος. 

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατασκευής αγκυρίου σε βραχοµάζα και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, 
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ρητινικού ενέµατος αποτελούµενο από ταχυπηκτική εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών. 

264.3 Εκτέλεση Εργασιών 

264.3.1 Γενικά 
(1) Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επί τόπου του Έργου προεντεταµένα αγκύρια, πλήρη µε όλα τα παρελκόµενά 

τους, θα διατρήσει οπές µε ή χωρίς χρήση διατρητικού υγρού ή σωλήνωσης προστασίας, θα καθαρίσει τα 
διατρήµατα και θα ελέγξει τη στεγανότητά τους, θα τοποθετήσει τα αγκύρια στα διατρήµατα, θα εκτελέσει 
την ενεµάτωση, θα κατασκευάσει ή θα προσαρµόσει τις κεφαλές των αγκυρώσεων, θα τανύσει και ενδεχο-
µένως, θα επανατανύσει τις προεντεταµένες αγκυρώσεις στις θέσεις που δεικνύονται στα σχέδια της εγκε-
κριµένης τεχνικής µελέτης και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(2) Ο Ανάδοχος, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών και πριν την 
προµήθεια των υλικών κατασκευής των αγκυρώσεων, θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, πλήρη 
στοιχεία για τον τύπο και τα υλικά των αγκυρώσεων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, συνοδευόµενα από 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή / προµηθευτή, στοιχεία για τη παρεχόµενη αντιδιαβρωτική προστασία, ο-
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δηγίες για τη µέθοδο τοποθέτησης, περιγραφή του εξοπλισµού τάνυσης και ενεµάτωσης, οδηγίες για τη µέ-
θοδο ενεµάτωσης, τις δοκιµές των αγκυρώσεων και τον αντίστοιχο εξοπλισµό. 

(3) Ο Ανάδοχος για κάθε αγκύρωση θα καταγράφει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, διατρητικά στοιχεία (ρυθµός και ταχύτητα διάτρησης, χρώµα επιστρεφόµενου νε-
ρού, συµπεριφορά διατρητικών στελεχών, παρουσία κενών ή µαλακών στρωµάτων κτλ.), καθώς και όλα τα 
στοιχεία ενεµάτωσης (σύνθεση µίγµατος, πίεση ενέµατος, ποσότητα διοχετευθέντος ενέµατος, µήκος πά-
κτωσης κτλ.). 

264.3.2 ∆ιάτρηση Οπών 
(1) Η διάτρηση των οπών θα γίνει µε περιστροφικό γεωτρύπανο ή µε περιστροφικο-κρουστικό γεωτρύπανο, 

σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι οπές των προεντεταµένων αγκυρώσεων θα διατρήονται κατά 
0,50 m βαθύτερα από το απαιτούµενο µήκος των αγκυρώσεων. Το µήκος διάτρησης για κατασκευή προε-
ντεταµένων αγκυρίων είναι συνήθως της τάξης των 12 m – 20 m, χωρίς να αποκλείονται µικρότερα ή µεγα-
λύτερα µήκη. 

(2) Οι συνήθεις διάµετροι διάτρησης είναι για µόνιµες αγκυρώσεις ∅130 mm - ∅180 mm και για προσωρινές 
∅100 mm - ∅130 mm. Στην περίπτωση των µονίµων αγκυρώσεων, όπου απαιτείται, είναι δυνατόν να ε-
φαρµοστεί διαφορετική (µεγαλύτερη) διάµετρος διάτρησης στην περιοχή του ελεύθερου τµήµατος του αγκυ-
ρίου κοντά στην κεφαλή προέντασης (και επί µήκος περίπου 1,5 m) από αυτή που εφαρµόζεται στο υπό-
λοιπο µήκος του αγκυρίου. 

(3) Απαγορεύεται η διάτρηση κοντά σε άλλα αγκύρια που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και το τσιµεντένεµά 
τους είναι ακόµα εργάσιµο ή που δεν έχουν ακόµα ενεµατωθεί, προς αποφυγή ενδεχοµένων ζηµιών. 

(4) Εάν το διατρηόµενο έδαφος είναι αρκετά συνεκτικό (ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και τα τοιχώµατα της οπής 
δεν καταπίπτουν, τότε δεν χρειάζεται να ληφθούν µέτρα συγκράτησης των τοιχωµάτων µε χρήση διατρητι-
κού υγρού (αιώρηµα µπεντονίτη). Εάν όµως το έδαφος είναι κοκκώδες ή χαλαρό, τότε, µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Υπηρεσίας, κατά τη διάτρηση διοχετεύεται µέσα στην οπή αιώρηµα µπεντονίτη. 

(5) Σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας του διατρητικού υγρού, η διάτρηση διακόπτεται και να πληρώνεται αµέ-
σως µε κατάλληλο υλικό (π.χ. τσιµεντένεµα). Συνέχιση της διάτρησης στη θέση αυτή επιτρέπεται µόνο µετά 
από εντολή της Υπηρεσίας. 

(6) Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση του αιωρήµατος µπεντο-
νίτη ή άλλου διατρητικού υγρού στην περιοχή του εργοταξίου, εκτός από την άµεση περιοχή του διατρήµα-
τος. 

(7) Το περισσευούµενο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλη περισσευούµενη ποσότητα διατρητικού υγρού) αποµα-
κρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. Η απόρριψη αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) γίνε-
ται σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρµόδιες Αρχές και ύστερα 
από έγκριση της Υπηρεσίας. 

(8) Σε περίπτωση διάτρησης οπής σε έδαφος κοκκώδες ή χαλαρό, για την προστασία των τοιχωµάτων της, 
επιπλέον ή αντί της χρησιµοποίησης διατρητικού υγρού, επιτρέπεται η προώθηση, ταυτόχρονα µε τη διά-
τρηση, σωλήνωσης προστασίας είτε καθ’ όλο το µήκος της οπής ή στην αρχή της. Κατά τα λοιπά, στην πε-
ρίπτωση αυτή, ισχύουν τα αναφερόµενα στο εδάφιο «∆ιάτρηση µε Προσωρινή Σωλήνωση Προστασίας» της 
παραγράφου 261.3.7 του άρθρου «Έγχυτοι Πάσσαλοι & Φρεατοπάσσαλοι» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(9) Σε περίπτωση διάτρησης διαµέσου στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα (π.χ. έγχυτο πάσσαλο, τοίχο αντι-
στήριξης) και προς αποφυγή τραυµατισµού των τενόντων από εντός της οπής προεξέχοντα οπλισµό, το 
πρώτο µήκος της διάτρησης γίνεται µε ειδικό εξοπλισµό λήψης πυρήνων οπλισµένου σκυροδέµατος, ο ο-
ποίος αφήνει λεία την επιφάνεια των τοιχωµάτων της οπής. 

264.3.3 Καθαρισµός ∆ιατρηµάτων και ∆οκιµή ∆ιαπερατότητας 
(1) Αµέσως µετά τη διάτρηση, οι οπές των αγκυρίων θα καθαρίζονται µε έκπλυση µε καθαρό νερό, µέχρις ότου 

το επιστρεφόµενο από την οπή νερό εξέρχεται καθαρό. Στη συνέχεια οι οπές καθαρίζονται περαιτέρω µε 
εµφύσηση πεπιεσµένου αέρα, µέχρις ότου δεν µείνει νερό µέσα στις οπές. Αν οι τένοντες δεν πρόκειται να 
τοποθετηθούν αµέσως, οι οπές θα φράζονται στεγανά και θα επαναλαµβάνεται ο καθαρισµός τους (έκπλυ-
ση µε νερό και εµφύσηση αέρα) αµέσως πριν την τοποθέτηση των τενόντων. 

(2) Πριν την τοποθέτηση των τενόντων, το διάτρηµα, σε ολόκληρο το µήκος του, θα υποβάλλεται σε δοκιµή 
εισπίεσης ύδατος, µε την τοποθέτηση στεγανού παρεµβύσµατος, σε βάθος 2,0 m από το στόµιο της οπής 
και την εφαρµογή πίεσης 100 kPa στο πιεσόµετρο για χρονικό διάστηµα 5 min. Αν κατά τη διάρκεια της δο-
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κιµής παρατηρηθεί απώλεια ύδατος µεγαλύτερη από 3 lt/s, ανεξάρτητα από το βάθος της οπής, θα εκτελεί-
ται τσιµεντένεση υπό πίεση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Μετά την πήξη του ενέµατος θα γίνεται 
επαναδιάτρηση της οπής και θα εκτελείται νέα δοκιµή διαπερατότητας των τοιχωµάτων του διατρήµατος, 
κατά τα ανωτέρω. Μόνον εφόσον εξασφαλιστεί το υδατοστεγές του διατρήµατος, κατά τα ανωτέρω, θα το-
ποθετούνται οι τένοντες. 

264.3.4 Κατασκευή και Τοποθέτηση Τενόντων 
(1) Για την κατασκευή και συναρµολόγηση των τενόντων από δέσµη συρµατόσχοινων σε κυλινδρική, κατά κα-

νόνα, διάταξη, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα εξαρτήµατα / υλικά: 

- Πλαστικοί αποστάτες / οδηγοί (συνήθως για 6 θέσεις συρµατόσχοινων). Το σχήµα των οδηγών αυτών 
είναι κυλινδρικό και η περίµετρός τους είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε να λειτουργούν και σαν αποστά-
τες και να συγκρατούν το σώµα της δέσµης των τενόντων στο κέντρο περίπου της οπής της διάτρη-
σης. Τοποθετείται ένας τέτοιος αποστάτης κάθε 1 m – 2 m. Για τη διατήρηση των ράβδων αγκύρωσης 
στο κέντρο περίπου της οπής, χρησιµοποιούνται παρόµοια εξαρτήµατα (αποστάτες / οδηγοί). 

- Για τη διαµόρφωση του µήκους πάκτωσης του αγκυρίου που στα µόνιµα αγκύρια είναι προστατευµένο 
µε τον αυλακωτό σωλήνα ενώ στα προσωρινά αγκύρια είναι γυµνό, η δέσµη των συρµατόσχοινων συ-
σφίγγεται µεταξύ των αποστατών µε µεταλλικό σύρµα και έτσι δίδεται στο προς πάκτωση τµήµα του 
τένοντα ένα σχήµα από συνεχόµενα «8άρια», το οποίο αυξάνει τις δυνάµεις πρόσφυσης του τένοντα 
µε το ένεµα. 

- Στην περιοχή του ελεύθερου µήκους του αγκυρίου, ο τένοντας εξοπλίζεται µε τον τρόπο που περιγρά-
φεται στην ανωτέρω παράγραφο «Σωλήνες Προστασίας Αγκυρίων» του παρόντος άρθρου. 

- Στο σηµείο διαχωρισµού πακτωµένου και ελεύθερου τµήµατος τοποθετείται παρέµβυσµα (ή ειδική 
σφραγιστική µαστίχη), το οποίο θα εµποδίζει τη διείσδυση ενέµατος από το µήκος πάκτωσης προς το 
τανυόµενο τµήµα (ελεύθερο µήκος) του τένοντα. 

- Για την ενεµάτωση των διαφόρων περιοχών του αγκυρίου τοποθετείται ένα σύστηµα σωληνώσεων. 
Κατά τη διοχέτευση ενέµατος στο µήκος πάκτωσης, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση εξαέρωσης µέσω 
ενός σωλήνα που τοποθετείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

(2) Τα συρµατόσχοινα ή οι ράβδοι που συνθέτουν τον τένοντα, είναι απαραίτητο να είναι κατά το δυνατόν ευ-
θύγραµµα και προς την έξοδο του διατρήµατος να σχηµατίζουν οµάδα σε σχήµα συµβατό µε εκείνο των 
οπών της πλάκας έδρασης. 

(3) Η τοποθέτηση των τενόντων µέσα στα διατρήµατα θα γίνεται χειρωνακτικά. Ανάλογα µε το µήκος και το 
βάρος του τένοντα, θα χρησιµοποιείται ο κατάλληλος αριθµός εργατών, οι οποίοι θα τον τοποθετούν αργά-
αργά εντός του διατρήµατος, αποφεύγοντας τις παραµορφώσεις ή φθορές του, ή τη µετατόπιση των σωλη-
νώσεων που προορίζονται για την ενεµάτωση του αγκυρίου. 

264.3.5 Ενεµάτωση Αγκυρίων 
(1) Για την ενεµάτωση των µονίµων αγκυρίων θα χρησιµοποιούνται εµβολοφόρες αντλίες ελάχιστης ικανότητας 

τουλάχιστον 700 kPa, κατάλληλες για τσιµεντενέσεις, µε τη βοήθεια των οποίων θα γίνεται η εισπίεση του 
τσιµεντενέµατος. Η ενεµάτωση των προσωρινών αγκυρώσεων επιτρέπεται να γίνεται και µε απλή έγχυση 
του ενέµατος εντός του διατρήµατος µε βαρύτητα, δηλ. χωρίς την ανάπτυξη πίεσης. 

(2) Σε περίπτωση ύπαρξης ύδατος εντός του διατρήµατος ή χρησιµοποίησης διατρητικού υγρού, η ενεµάτωση 
γίνεται σε δύο φάσεις και υποχρεωτικά µε την εξής σειρά: 

- σε πρώτη φάση πληρώνεται µε ένεµα το µήκος πάκτωσης 

- σε δεύτερη φάση διοχετεύεται ένεµα στο ελεύθερο µήκος του αγκυρίου. 
(3) Η ενεµάτωση ενός αγκυρίου, αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόµενοι λόγοι και µετά από έγκριση της Υπη-

ρεσίας, είναι δυνατόν να γίνει και µε την αντίστροφη από την ως άνω σειρά. 
(4) Η αγκύρωση δεν θα τανύεται πριν το διοχετευθέν ένεµα αποκτήσει τις απαιτούµενες αντοχές του, ενώ το 

ελεύθερο µήκος του αγκυρίου δεν θα ενεµατώνεται πριν την τάνυση και ενδεχοµένως επανατάνυση της α-
γκύρωσης. 

(5) Η ενεµάτωση συνεχίζεται µέχρις ότου παρατηρηθεί σταθερή επιστροφή καθαρού ενέµατος (χωρίς εδαφικές 
προσµίξεις) µέσα από τον σωλήνα εξαέρωσης. Αν κατά τη διάρκεια της ενεµάτωσης παρατηρηθεί εκροή ε-
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νέµατος από σηµεία γύρω από το αγκύριο ή από γειτονικά σηµεία στην εδαφική µάζα, ο Ανάδοχος θα λάβει 
µέτρα ώστε να σταµατήσει η περαιτέρω διαρροή ενέµατος. 

(6) Ολόκληρο το ελεύθερο µήκος των µονίµων αγκυρίων θα πληρώνεται µε ένεµα. Ύστερα από άδεια της Υ-
πηρεσίας ή εφόσον προβλέπεται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, το ελεύθερο µήκος των προσωρινών 
αγκυρίων είναι δυνατόν να πληρώνεται µερικώς. 

264.3.6 Προσαρµογή Κεφαλών Αγκύρωσης και Τάνυση 
(1) Η συναρµολόγηση των κεφαλών αγκύρωσης θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παρά-

γραφο «Κεφαλές Αγκύρωσης» του παρόντος άρθρου. 
(2) Όπου απαιτείται, κάτω από την πλάκα έδρασης εφαρµόζεται ταχυπηκτική εποξειδική τσιµεντοκονία για την 

εξασφάλιση καλών συνθηκών έδρασης της πλάκας επί της επιφάνειας του πετάσµατος που αντιστηρίζεται 
µε το υπό κατασκευή αγκύριο. 

(3) Ο εξοπλισµός τάνυσης θα είναι τέτοιος ώστε να επιβάλλεται το φορτίο τάνυσης στον τένοντα εγγυηµένα και 
αξιόπιστα, να επιτρέπει την αποφόρτιση και επαναφόρτιση του τένοντα και να εγγυάται τη µέτρηση των 
φορτίων και των παραµορφώσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου τάνυσης. 

(4) Η τάνυση των αγκυρίων θα γίνεται είτε µε δυναµόκλειδο πεπιεσµένου αέρα ή µε µηχανικό δυναµόκλειδο και 
τα δύο προαναφερόµενα εξοπλισµένα µε προεπιλογέα εφαρµοστέας ροπής στρέψης, είτε µε υδραυλικό 
γρύλο. 

(5) Η τάνυση δεν θα πραγµατοποιείται πριν την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) ηµερών από την ενεµάτωση 
του αγκυρίου. Ο υπόψη χρόνος µπορεί να µειωθεί σε τρεις (3) ηµέρες µόνο σε περίπτωση που χρησιµο-
ποιείται κατάλληλο πρόσµικτο και οπωσδήποτε µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

(6) Κατά την τάνυση το περικόχλιο θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα στην κεφαλή της αγκύρωσης και θα 
συσφιχθεί µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη ροπή στρέψης. Το εφαρµοζόµενο φορτίο προέντασης θα επι-
βάλλεται βαθµιαία µέχρι µια τιµή ίση προς το 110% του µέγιστου φορτίου λειτουργίας που προβλέπεται από 
την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Τελικά η σφήνωση της κεφαλής του αγκυρίου θα γίνεται στο φορτίο λει-
τουργίας της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

(7) Προεντεταµένα αγκύρια που κατά την τάνυση εµφανίζουν παραµορφώσεις µεγαλύτερες από τις αναµενόµε-
νες, θα απορρίπτονται και µε δαπάνη του Αναδόχου θα τοποθετούνται νέα προεντεταµένα αγκύρια δίπλα 
στα απορριφθέντα. 

(8) Μετά την εφαρµογή της τάνυσης και την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) ηµερών από αυτήν, ή όπως άλ-
λως ορίσει η Υπηρεσία, τα αγκύρια θα ελέγχονται µε δυναµόκλειδο για να εξακριβωθεί τυχόν σηµαντική (≥ 
5%) µείωση της τάσης που εφαρµόσθηκε στους τένοντες σε πρώτη φάση. Τα περικόχλια θα πρέπει να βρί-
σκονται σε περιστροφή όταν λαµβάνεται η µέτρηση της υπόψη ροπής στρέψης. Αν σε ένα αγκύριο κατά τον 
προαναφερόµενο έλεγχο προκύψει σηµαντική µείωση της αρχικά εφαρµοσθείσης τάσης, το συγκεκριµένο 
αγκύριο επανατανύεται, όπως απαιτείται και µόνον τότε θα γίνεται η ενεµάτωση του ελεύθερου µήκους του 
αγκυρίου. 

264.4 Έλεγχοι 
(1) Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει τις ακόλουθες δοκιµές / ελέγχους: 

- ∆οκιµή διαπερατότητας των τοιχωµάτων του διατρήµατος, κατά τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παρά-
γραφο «Καθαρισµός ∆ιατρηµάτων και ∆οκιµή ∆ιαπερατότητας» του παρόντος. 

- Έλεγχος του φορτίου τάνυσης µετά την αρχική προένταση του αγκυρίου, κατά τα αναφερόµενα στην 
ανωτέρω παράγραφο «Προσαρµογή Κεφαλών Αγκύρωσης και Τάνυση» του παρόντος. 

(2) Επιπλέον, για τον καθορισµό της σχέσης ροπής στρέψης – φορτίου τάνυσης για τα αγκύρια, καθώς και για 
την εξακρίβωση ότι οι αγκυρώσεις είναι σε θέση να αναπτύξουν το φορτίο διαρροής των τενόντων, τουλάχι-
στον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών και πριν την προµήθεια των υλικών κατασκευής 
των αγκυρώσεων, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει στο εργοτάξιο πέντε (5) δείγµατα από κάθε τύπο αγκυρίου 
που πρόκειται να εγκαταστήσει, µε όλα τα παρελκόµενά τους και θα εκτελέσει δοκιµές εξόλκευσης, παρου-
σία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών θα µετράται και θα καταγρά-
φεται η αξονική µετατόπιση της κεφαλής αγκύρωσης, οι µετακινήσεις της πλάκας έδρασης και το επιβαλλό-
µενο φορτίο τάνυσης. Εάν τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών δείξουν, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, 
ότι τα δείγµατα των αγκυρίων ή/και οι πακτώσεις τους που δοκιµάστηκαν δεν είναι ικανοποιητικά, ο Ανάδο-
χος υποχρεούται να προβεί σε νέες δοκιµές, κατά τα ως άνω. 
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(3) Τέλος, θα διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του 
παρόντος άρθρου. 

264.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Όσον αφορά στις περιλαµβανόµενες δαπάνες, στην επιµέτρηση και στην πληρωµή, η πλήρης εργασία κατασκευής 
προεντεταµένων αγκυρώσεων καλύπτεται από τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί» 
του παρόντος, δηλαδή: 
• δοκιµές εξόλκευσης αγκυρίων για τον προσδιορισµό της σχέσης ροπής στρέψης – φορτίου τάνυσης 
• διάνοιξη διατρήµατος µε ή χωρίς προσθήκη αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου υποστηρικτικού µέσου) 
• δοκιµή διαπερατότητας των τοιχωµάτων της οπής και καθαρισµός αυτής 
• τοποθέτηση τένοντα και λοιπών εξαρτηµάτων εντός της οπής και ενεµάτωση αγκυρίου 
• προσαρµογή κεφαλής προέντασης και τάνυση (και ενδεχοµένως επανατάνυση) αγκυρίου, καθώς επίσης και 
• προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών και περελκοµένων εξαρτηµάτων που απαι-

τούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των προεντεταµένων αγκυρώσεων 
• όσοι έλεγχοι απαιτούνται για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του παρόντος άρθρου 
• προµήθεια, ανέγερση, αποξήλωση και αποµάκρυνση των ικριωµάτων και εξέδρων εργασίας που απαιτού-

νται για την εκτέλεση των εργασιών. 

264.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες κατασκευής προεντεταµένων αγκυρώσεων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) αγκύρωσης πλήρως 
περαιωµένων, ανά τύπο αγκυρίου και κατηγορία φέρουσας ικανότητας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέ-
τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους αγκυρίων και κατηγορίες φερουσών ικανοτήτων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµε-
νες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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